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ชุดคูมือ 
การปฏิบัตงิานดานการอนุรกัษและฟนฟูทรพัยากรนํ้าบาดาล 

คูมือ ทบ อ 1000-2550 ถึง 7000-2550 
 
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 ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
13.  ดร.พิพัธน เรืองแสง ผูเช่ียวชาญดานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศนํ้าบาดาล 
14.  นายพรศักดิ์ อรุณกิจกําจร ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมเครื่องกล 
15.  ผศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
16. นายโพยม สราภิรมย ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมโยธา 
17.  นางกฤษณี คชสาร ผูประสานงานโครงการ 
18. น.ส.ศิริรัตน อุปสิทธิ์ นักอุทกธรณีวิทยาและผูประสานงานโครงการ 
19.  น.ส.ธิดารัตน โคตนนท นักอุทกธรณีวิทยา 
20. นายสุวันชัย นาดี วิศวกรเกษตร 
21. นายสหราช ทวีพงษ นักอุทกธรณีวิทยา 
22. นายประยุทธ เสนชัย นักธรณีวิทยา 
23.  น.ส.เกวรี พลเก้ิน วิศวกรเกษตร 
24.  นางนันทนา ศรีบุญลือ เจาหนาที่การเงิน 
25.  น.ส.ปยะมาศ ลีทองดี เจาหนาที่ธุรการ 
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คํานํา 
นํ้าบาดาลเปนแหลงนํ้าท่ีจําเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีพโดยเฉพาะชุมชนท่ีแหลงนํ้าอื่นมีไมเพียงพอกับ

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

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 
  

จ

กิตติกรรมประกาศ 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ขอขอบคุณคณะผูเช่ียวชาญ

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

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 9/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 

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  
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จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 

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 9/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 

ซ

สารบัญ 

 หนา 

คูมือ ทบ อ 1000-2550  การวางเครือขายบอสังเกตการณ  การติดตามระดับ  
และคุณภาพน้ําบาดาล 1 

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

7.1 การศึกษาการปนเปอนนํ้าบาดาล 4 
7.2 การศึกษาผลกระทบจากการใชนํ้าบาดาล 9 
7.3 รูปแบบบอสังเกตการณ 20 
7.4 การเจาะและติดต้ังบอสังเกตการณ 20 
7.5 การหยั่งธรณีหลุมเจาะ 23 
7.6 การเลือกใชชนิดและขนาดวัสดุกอสราง 23 
7.7 การติดตั้งบอสังเกตการณ 24 
7.8 การพัฒนาบอ 25 
7.9 การวัดระดับนํ้า 25 
7.10 การเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล และวิเคราะหคุณภาพน้ําในสนาม 25 
7.11 การเก็บและรักษาสภาพตัวอยาง 26 
7.12 บอสังเกตการณที่เลิกใช 26 
7.13 การเตรียมการและความสะอาดของอุปกรณ 26 
7.14 บันทึกขอมูลและรายงานผล 27 

8. ความปลอดภัย 27 
9. บุคลากร 27 
10. เอกสารอางอิง 27 

คูมือ ทบ อ 2000-2550  การประเมินความเสี่ยงการปนเปอนของแหลงนํ้าบาดาล 30 

1. บทนํา 30 
2. ขอบเขต 30 
3. เอกสารที่เก่ียวของ 30 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 9/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 

ฌ

สารบัญ (ตอ) 
 หนา 
4.  ศัพทบัญญัติ 31 
5. ความสําคัญและหลักการใชงาน 31 
6. คําอธิบายวิธีการ 32 

6.1 การประเมินความออนไหวของแหลงนํ้าบาดาล 32 
6.2 การประเมินศักยภาพมลสาร 43 
6.3  ความเสี่ยงของช้ันนํ้าบาดาลตอการเกิดมลภาวะ 62 
6.4  การประเมินความเสี่ยง 64 

7. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 75 
7.1  รวบรวมขอมูล 75 
7.2 ประเมินความออนไหว 76 
7.3  ประเมินศักยภาพมลสาร 76 
7.4   ประเมินความเสี่ยงตอการปนเปอน 76 
7.5  ประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ 76 

8. เอกสารอางอิง 77 

คูมือ ทบ อ 3000-2550  การประเมินผลกระทบจากการใชนํ้าบาดาลเกินสมดุล 80 

1. บทนํา 80 
2. ขอบเขต 80 
3. เอกสารที่เก่ียวของ 80 
4. ความสําคัญและการใชงาน 82 
5. การประเมินผลตอส่ิงแวดลอม 82 

5.1  ระบบนิเวศนที่พ่ึงพานํ้าบาดาล 82 
5.2 ระบบนิเวศวิทยาที่มีความสัมพันธกับ นํ้าบาดาล 82 
5.3 การเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนวิทยา 83 
5.4 การปองกันระบบนิเวศนท่ีพ่ึงพานํ้าบาดาล 83 
5.5 การประเมินมูลคาระบบนิเวศนที่พ่ึงพา นํ้าบาดาล 85 

6. การเกิดแผนดินทรุดจากการสูบนํ้าบาดาล 88 
6.1 การทรุดตัวแบบยืดหยุน 88 
6.2 การทรุดตัวแบบไมยืดหยุน 89 

7. การคํานวณการทรุดตัว 90 
8. กลไกการเกิดแผนดินทรุดจากการสูบนํ้าบาดาล 90 
 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 9/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 

ญ

สารบัญ (ตอ) 
 หนา 
9. การตรวจวัดการเกิดแผนดินทรุด 91 

9.1  การตรวจวัดดวยสัญญาณดาวเทียม GPS 91 
9.2  การตรวจวัดดวยวิธี InSAR 91 

10. ความเสียหายท่ีเกิดจากแผนดินทรุด 91 
11.  การติดตามเฝาระวังการเกิดแผนดินทรุด 91 
12. การหนุนแทรกของน้ําเค็ม 93 

12.1  ความสัมพันธระหวางนํ้าจืดและนํ้าเค็มตามกฎของ Ghyben-Herzberg 94 
12.2  การหนุนขึ้นของนํ้าเค็ม 97 
12.3  การควบคุมการหนุนแทรกของน้ําเค็ม 98 

13. เอกสารอางอิง 101 

คูมือ ทบ อ 4001-2550  การเติมนํ้าลงแหลงนํ้าบาดาล 103 

1. บทนํา 103 
2. ขอบเขต 103 
3. เอกสารที่เก่ียวของ 103 
4.  ศัพทบัญญัติ 104 
5. ความสําคัญและหลักการ 104 
6. วิธีการเติมนํ้าลงแหลงนํ้าบาดาล 105 

6.1 การปลอยลงสูผิวดินโดยตรง 105 
6.2 วิธีเพ่ิมนํ้าโดยตรงใตผิวดิน 110 
6.3 วิธีการผสมผสานระหวางการอัดเสริมโดยตรงบนผิวดินและใตผิวดิน 112 
6.4 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกวิธีการเพิ่มเติมนํ้า 113 

7. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 116 
7.1 กิจกรรมขั้นตน 116 
7.2  การศึกษาความเปนไปไดดานเศรษฐศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 117 
7.3 การออกแบบระบบเติมนํ้า 117 
7.4 การดําเนินการและการบํารุงรักษา 125 
7.5 การปดโครงการ 125 

8. คุณภาพน้ําและกระบวนการบําบัดนํ้า 125 
9. ระบบการฝากน้ําและสูบกลับ 129 

9.1 ประเภทของช้ันนํ้าท่ีเหมาะกับระบบการฝากน้ําและสูบกลับ 129 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 9/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 

ฎ

สารบัญ (ตอ) 
 หนา 

9.2 สวนประกอบที่สําคัญของระบบการฝากนํ้าและสูบกลับ 130 
9.3 องคประกอบอื่นๆ 130 

10.  กรณีศึกษา 132 
11. เอกสารอางอิง 133 

คูมือ ทบ อ 4002-2550  การสรางระบบกักเก็บนํ้าใตดินดวยเขื่อนใตดิน 135 

1. บทนํา 135 
2. ขอบเขต 135 
3. เอกสารที่เก่ียวของ 135 
4. ความสําคัญและการใชงาน 135 
5. หลักการเบื้องตนเก่ียวกับเข่ือนใตดิน 135 
6.    เกณฑการเลือกพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเขื่อนใตดิน 136 

6.1 ลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางอุทกธรณีวิทยา 136 
6.2  ลักษณะทางดานสิ่งแวดลอมของแหลงนํ้า 138 

7. การสํารวจเพื่อคัดเลือกพื้นที่สรางเขื่อนใตดิน 139 
7.1  การสํารวจภูมิปะเทศและการสํารวจธรณีวิทยา 139 
7.2 การสํารวจดานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 139 
7.3 การวิเคราะหทางชลศาสตร (hydraulic analysis) 140 
7.4  การตรวจสอบความเปนไปไดของการสรางเขื่อนใตดิน 140 

8. เอกสารอางอิง 142 

คูมือ ทบ อ 4003-2550  การควบคุมการแพรกระจายของสารปนเปอน 143 

1. บทนํา 143 
2. ขอบเขต 143 
3. เอกสารที่เก่ียวของ 143 
4. ศัพทบัญญัติ 144 
5. ความสําคัญและการใชงาน 144 
6.   การควบคุมโดยการกักก้ัน 144 
7. เทคนิคการกักก้ันทางชลศาสตร 145 

7.1 การสบูนํ้า 145 
7.2 รองก้ันนํ้าและรองระบายนํ้า 149 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 9/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 

ฏ

สารบัญ (ตอ) 
 หนา 
8. เทคนิคการกักก้ันทางกายภาพ 150 

8.1 กําแพงโคลนเหลว  150 
8.2 มานปูนอัดฉีด 150 
8.3  กําแพงเข็มพืด 150 
8.4 ช้ันปดกลบผิวดิน 150 

9.  ขอพิจารณาในการวางแผนใชระบบการกักก้ัน 153 
10.  บทสรุป 153 
11.  เอกสารอางอิง 154 

คูมือ ทบ อ 4004-2550  การฟนฟูเพื่อปรับปรุงคุณภาพนํ้าบาดาลโดยวิธีการทางเคมีและชีวภาพ 155 

1. บทนํา 155 
2. ขอบเขต 155 
3. เอกสารที่เก่ียวของ 155 
4. ศัพทบัญญัติ 156 
5. ความสําคัญและการใชงาน 156 
6. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 156 

6.1 การฟนฟูแหลงนํ้าบาดาลที่ปนเปอนมลพิษโดยวิธีการทางชีวภาพ 158 
6.2 การฟนฟูแหลงนํ้าบาดาลที่ปนเปอนจากกิจกรรมของมนุษย 162 
6.3 การฟนฟูแหลงนํ้าบาดาลที่ปนเปอนตามธรรมชาติ 169 

7. เอกสารอางอิง 171 

คูมือ ทบ อ 5000-2550  การอนุรักษแหลงนํ้าบาดาล 172 

1. บทนํา 172 
2. ขอบเขต 172 
3. เอกสารที่เก่ียวของ 173 
4. ศัพทบัญญัติ 173 
5. ความสําคัญและการใชงาน 173 
6. คําอธิบายวิธีการ 173 
7. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 174 
8. การจัดการน้ําบาดาล 174 

8.1 หลักการในการจัดการแองนํ้าบาดาล 174 
8.2 การจัดการแองนํ้าบาดาลชนิดใชนํ้ารวมกัน 175 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 9/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 

ฐ

สารบัญ (ตอ) 
 หนา 
9. การอนุรักษพ้ืนที่ตนนํ้า หรือพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมนํ้าบาดาล 176 

9.1  ความสําคัญและบทบาทของการอนุรักษพ้ืนท่ีตนนํ้า 176 
9.2  ชนิดของพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมนํ้า 176 

10. การควบคุมปริมาณการใชนํ้าบาดาล 176 
10.1 การจัดแบงเขตและช้ันนํ้าบาดาล 177 
10.2 การจําแนกผูใชนํ้า 177 
10.3 การจดทะเบียนผูใชนํ้า 177 
10.4 การรวบรวมปริมาณการใชนํ้าบาดาลและระดับนํ้าบาดาล 177 
10.5  การกําหนดปริมาณการใชนํ้าบาดาล 177 

11. การรวบรวมปญหาการใชนํ้าบาดาล 177 
12. การวางแผนจัดการปญหานํ้าบาดาล 177 
13. เอกสารอางอิง 178 

คูมือ ทบ อ 6000-2550  การอุดกลบบอนํ้าบาดาล 179 

1. บทนํา 179 
2. ขอบเขต 179 
3. เอกสารที่เก่ียวของ 179 
4. ศัพทบัญญัติ 179 
5. วัตถุประสงค 180 
6. เครื่องจักรกล  เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุ 180 
7. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 181 
8. ความปลอดภัย 184 
9. บุคลากร 184 
10. เอกสารอางอิง 184 

คูมือ ทบ อ 7000-2550  การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหคุณภาพนํ้าบาดาล  
เพื่อการอนุรักษแหลงนํ้าบาดาล 185 

1. บทนํา 185 
2. ขอบเขต 185 
3. เอกสารที่เก่ียวของ 186 
4. ศัพทบัญญัติ 186 
5. ความสําคัญและการใชงาน 187 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 9/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 

ฑ

สารบัญ (ตอ) 
 หนา 
6. การปฏิบัติในการเก็บและตรวจสอบคุณภาพนํ้า 187 

6.1  ระเบียบวิธีการเก็บตัวอยาง 187 
6.2  ความถี่ของการเก็บตัวอยาง 188 
6.3 ขั้นตอนการเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล 190 
6.4 การสูบนํ้าออกจากบอและการคํานวณปริมาตรการถายนํ้า 192 
6.5  การทําความสะอาดอุปกรณเก็บตัวอยาง 193 
6.6 การบรรจุนํ้าตัวอยางในขวดเก็บตัวอยาง 193 
6.7  การปดฉลากบนขวดเก็บนํ้าตัวอยาง 194 
6.8  การบันทึกขอมูล 194 
6.9  การสงตัวอยาง 194 

7.  การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี 196 
8.  การเก็บตัวอยางนํ้าบาดาลและการประกันคุณภาพ 196 

8.1 การควบคุมคุณภาพการเก็บตัวอยาง 196 
8.2 การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพในการเก็บตัวอยางภาคสนาม 198 
8.3 การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพในหองปฏบิัติการ 198 

9. เอกสารอางอิง 198 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 9/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ อ 1000-2550  การติดต้ังบอสังเกตการณ 
  การติดตามระดับ และคุณภาพน้ําบาดาล 
  

1

 

คูมือ ทบ อ 1000-2550 
การวางเครือขายบอสังเกตการณ การติดตามระดับ  
และคุณภาพน้ําบาดาล 

 คูมือ ทบ อ 1000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล (อ) 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 

คูมือการวางเครือขายบอสังเกตการณการติดตาม
ระดับและคุณภาพนํ้าน้ีไดรวบรวมขั้นตอนและวิธีการ 
ท้ังในดานทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง 
ตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไวเปนแนวทางซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอผูใชงานใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติ-
งานไดถูกตองยิ่งขึ้น      
 2. ขอบเขต  

2.1 คูมือน้ีจัดขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางควบคูไป
กับมาตรฐาน ทบ อ 1000-2550 การวางเครือขายบอ
สังเกตการณ การติดตามระดับ และคุณภาพน้ํา  

2.2 แนวทางปฏิบัติท่ีกลาวในคูมือน้ีไมครอบคลุม
ความรับผิดชอบและหรือมีพันธะใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
ท้ังน้ี หนวยงานใดและหรือบุคลากรใด ท่ีจะใชคูมือน้ี 
ตองศึกษา ทําความเขาใจ และมีชางผูชํานาญการ ใน
การปฏิบัติงาน      

2.3 หนวยวัดท่ีใชในคูมือน้ีเปนหนวยวัดระบบ
เมตริก 
3. เอกสารที่ใชเก่ียวของ  

3.1 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
- มาตรฐานชุด ทบ ส 2000-2550 การคัด 

เลือกวิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน 

- มาตรฐาน ทบ ส 3000-2550 การสํารวจ
อุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน  

- คูมือ ทบ ส 3000-2550 การสํารวจอุทก
ธรณีวิทยาใตผิวดิน 

- คูมือ ทบ ป 3000-2550 การจัดทําแบบ 
จําลองนํ้าบาดาลเชิงคณิตศาสตรและการประยุกตใช 

- มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 การเจาะ
เพ่ือสํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 

- มาตรฐาน ทบ พ 2000-2550 การใชและ
การแปลคาขอมูลหยั่งธรณีวิทยาหลุมเจาะ 

- มาตรฐาน ทบ พ 3000-2550 การออก-
แบบและกอสรางบอนํ้าบาดาล 

- มาตรฐาน ทบ อ 1000-2550 การวาง
เครือขายบอสังเกตการณ การติดตามระดับ และ
คุณภาพน้ําบาดาล 

- คูมือ ทบ อ 6000-2550 การอุดกลบบอ 
นํ้าบาดาล 

3.2 American Society for Testing and 
Materials (ASTM) : 

- D 6771 Standard Practice for Low-
Flow Purging and Sampling for Wells and Devices 
Used for Ground-Water Quality Investigations  
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- D 5717 Standard Guide for Design of 
Ground-Water Monitoring Systems in Karst and 
Fractured-Rock Aquifers 

-  D 1586-08 Standard Test Method for 
Standard Penetration Test (SPT) and Split-Barrel 
Sampling of Soils  

-  D 1587 Practice for Thin-Walled Tube 
Sampling of Soils  

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

4.1 เคร่ืองตรวจวัดคา ATP (adenosine tri-
phosphate) เปนเครื่องมือท่ีใชในสนาม สําหรับหาการ
ปนเปอนของเช้ือแบคทีเรียหรือจุลินทรียในนํ้าโดยวัด
คาฟอสเฟตของกรดอะมิโนท่ีส่ิงมีชีวิตปลอยออกมา      

4.2 ช้ันนํ้าบาดาล (aquifer) หมายถึง ช้ันหิน
หรือช้ันตะกอนที่มีสมบัติยอมใหนํ้าซึมผานไดงาย 
เน่ืองจากมีชองวางระหวางตะกอนกวาง หรือมีโพรง
หรือรอยแตกตอเน่ืองกันจึงทําใหเก็บนํ้าไวไดเปน
ปริมาณมากจนกลายเปนนํ้าใตดิน ตัวอยางไดแก หิน
ทราย หินปูน ช้ันตะกอนทราย ช้ันกรวด เปนตน 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)  

4.3 ทอกรองบอ (well screen) หมายถึง ทอท่ีมี
ชองวางใหนํ้าจากชั้นหินอุมนํ้าไหลเขาบอนํ้าบาดาล มี
ท้ังแบบพันดวยลวดและแบบเซาะรอง 

4.4 ระยะนํ้าลด (drawdown) คือระยะความลึก
ใดความลึกหน่ึง ที่ลดระดับลงจากระดับนํ้าคงที่ เม่ือมี
การสูบนํ้าบาดาลดวยอัตราสูบระดับใดระดับหน่ึง เปน
ระยะความลึกระหวางระดับนํ้าคงท่ีและผิวของกรวย
นํ้าลด (cone of depression) ซ่ึงกรวยนํ้าลด จะมี

ลักษณะเปนรูปกรวยหงาย เกิดรอบบอนํ้าบาดาลที่มี
การสูบนํ้า 
5. ความสําคัญและการใชงาน 

การวางเครือขายบอสังเกตการณมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในช้ัน
นํ้าบาดาล ดังน้ี   

5.1 ขอมูลการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้า คุณภาพนํ้า 
และทิศทางการไหลของนํ้าบาดาล  

5.2 ทิศทางการกระจายตัวและความเขมขน 
ของสารปนเปอนที่สะสมอยูในช้ันนํ้าบาดาล 

5.3 ขอมูลท่ีได สามารถใชประโยชนสําหรับ
วางแผนฟนฟูแหลงนํ้าบาดาลที่ถูกปนเปอนกลับสู
สภาพเดิมหรือดีขึ้น และเฝาระวังสารตางๆ จากแหลง
ปนเปอน  
6. เครื่องจักรกล เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุ 

เครื่องจักรกลและอุปกรณ ใชสําหรับงานวาง
เครือขายบอสังเกตการณ การติดตามระดับและ
คุณภาพน้ําบาดาล สามารถแบงได ดังน้ี 

6.1 เคร่ืองมือสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินดูราย 
ละเอียดในมาตรฐาน ทบ ส 2001-2550 การคัดเลือก
วิธีการสํารวจทางธรณีฟสิกสบนผิวดิน  

6.2 เครื่องเจาะ ติดตั้ง และพัฒนาบอสังเกต- 
การณ เปนชุดเดียวกับที่ใชเจาะ (มาตรฐาน ทบ พ 
1000-2550) กอสราง (มาตรฐาน ทบ พ 3000-2550) 
และพัฒนาบอนํ้าบาดาล (มาตรฐาน ทบ พ 4000-
2550) ยกเวนการใชเครื่องมือแบบเจาะกลวง (hollow-
stem auger) ซ่ึงเปนอุปกรณเฉพาะ (รูปที่ 1) และ
เคร่ืองมือสําหรับเก็บตัวอยางและทดสอบดิน แบบไม
รักษาสภาพทางกลศาสตรของช้ันดิน (disturbed 
sample) หรือแบบรักษาสภาพ (undisturbed sample) 
โดยใชกระบอกเก็บตัวอยาง (ตามมาตรฐาน ASTM  
D 1586-08 และ ASTM D 1587)  
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รูปท่ี 1 เครื่องมือแบบเจาะกลวง  
(ดัดแปลงจาก U.S. EPA, 1991)  

 

6.3 เคร่ืองมือหยั่งธรณีหลุมเจาะที่เก่ียวของ คือ 
Sonic, Resistivity, Natural gamma, Gamma density, 
Neutron, Caliper, Down hole TV, Vertical flow, 
Horizontal flow 

6.4 เคร่ืองมือและอุปกรณวัดระดับนํ้าและเก็บ
ตัวอยางนํ้า  

 เครื่องมือวัดระดับนํ้าท่ีนิยมใช คือ สาย
วัดระดับนํ้าแบบสายไฟ (electric tape) มีขีดบอก
ระยะ ตอเขากับเคร่ืองวัดกระแสหรือความตางศักย
ทางไฟฟา เม่ือหัวอานของสายวัดระดับนํ้า สัมผัสกับ
ผิวนํ้า จะแสดงคาของกระแสหรือความตางศักย และ
สามารถอานระยะความลึก ไดจากขีดบอกระยะบน
สายไฟ ปจจุบันไดมีการพัฒนากลองบอกสัญญาณท่ี
เปนเสียงหรือแสงไฟ แทนเครื่องวัดกระแสหรือความ
ตางศักย ในกรณีที่ตองทราบการเปลี่ยนระดับนํ้าอยาง
ตอเน่ืองตองใชเคร่ืองวัดอัตโนมัติติดต้ังที่บอ (auto-
matic water level recorder) มีทั้งแบบปากกาเขียน
บนมวนกระดาษกราฟที่ใหหมุนตามความเร็วของเวลา
ท่ีตั้งไว และการบันทึกไวในหนวยความจําระบบ
ดิจิตอล  

6.5 อุปกรณเก็บตัวอยางนํ้า 
อุปกรณเก็บตัวอยางนํ้า มีหลายรูปแบบ แต

ในท่ีน้ี จะกลาวเฉพาะท่ีใชอยูท่ัวไป ดังน้ี 
6.5.1 อุปกรณเก็บตัวอยางนํ้าในช้ันไมอิ่มตัว

ดวยนํ้า  
ไลซิมิเตอร (lysimeter) เปนอุปกรณเก็บ

ตัวอยางนํ้าท่ีประกอบดวยกระบอกกลวงมีกะเปาะรู
พรุนติดอยูปลายดานหน่ึง อีกดานหน่ึงตอทอเขากับ
ขวดเก็บตัวอยางและเครื่องสูบลม (รูปท่ี 2) โดยใช 
แรงดูด (suction) นํ้าจึงซึมผานกระเปาะรูพรุนและ
สะสมตัวในกระบอก 
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นอกจากนี้ ยังมีวัสดุอุปกรณประกอบใน
การเก็บตัวอยางนํ้าอื่นๆ เชน ขวดเก็บตัวอยาง สาร
และเครื่องมือสําหรับฆาเช้ือ สารเคมีสําหรับเก็บรักษา
ตัวอยาง เปนตน (ดูรายละเอียดในคูมือ ทบ อ 7000-
2550) 

 

ทอเก็บตัวอยางน้ํา

      ตัวบีบ   จุกยาง กระบอกสูบ
น้ําตัวอยาง

ทอพลาสติก ขนาด 51 มม.
ดินเดิม
ผนังหลุมเจาะ
ทอดูดตัวอยางน้ํา
ทรายละเอียด
กระเปาะเซรามิคมีรูพรุน
ดินเหนียว

เกจวัดความดัน

 
รูปที่ 2 ไลซิมิเตอรแบบดูด  

 

6.5.2 อุปกรณเก็บตัวอยางนํ้าในช้ันนํ้าบาดาล 
(1) กระบอกตัก ทําดวยเหล็กไรสนิม หรือ

พลาสติก ซ่ึงอาจจะมีแบบล้ินกันกลับเดี่ยวหรือคู มี
ขนาด เล็ กกว า เส นผ าศู นย กลาง ในของท อบ อ
สังเกตการณ โดยทั่วไปบอสังเกตการณสําหรับเก็บ
ตัวอยางนํ้า มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 51 มม.  

(2) เ ค รื่ อ ง สูบ นํ้ าแบบสู บ ท่ีปากบ อ 
(suction lift pump) เปนเครื่องสูบนํ้าหอยโขง หรือ
ลูกสูบ ทําดวยโลหะ หรือโพลิเมอร หรือเปนเคร่ืองสูบ
แบบรีด (peristaltic pump) สูบนํ้าโดยมีหัวรีด รีดเสน
ทอที่ยึดหยุนไดในเคร่ืองสูบ มักจะใชเสนทอที่ทําจาก
เทฟลอน  อัตราการสูบไมควรเกิน 2 ลบ.ม./ ชม.  และ
ใชในกรณีที่ความลึกของระดับขณะสูบในบอไมเกิน  
6 ม. (โดยประมาณ) จากเครื่องสูบ     

(3) เครื่องสูบแบบจุมใตนํ้า (submersible 
pump) ในกรณีเก็บตัวอยางนํ้าปนเปอนอัตราการสูบ
ไมควรเกิน 2 ลบ.ม./ชม. ทอสูบนํ้า โดยทั่วไป จะใช
สายออน (flexible hose) ทําดวยโพลิเมอร 

6.6 เคร่ืองวิเคราะหคุณภาพน้ําในสนาม หาคา
อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง (pH) การนําไฟฟา
จําเพาะ (conductivity) คาสารละลายรวม (total 
dissolved solids, TDS) ความกระดางรวม (total 
hardness) ฯลฯ และสําหรับวิเคราะหแบคทีเรีย หรือ 
จุลินทรียในนํ้า เชน เครื่อง ATP เปนตน 

6.7 อุ ป กรณ แ ล ะ เค ร่ื อ ง มื อ สํ า ห รั บ คว าม
ปลอดภัยตามที่ไดกลาวในมาตรฐาน ทบ พ 1000-
2550 การเจาะเพื่อสํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาลแลว 
ยังตองมีเพ่ิมเติมเฉพาะในกรณีท่ี สารปนเปอนเปน 
ไอระเหยมีพิษ สารประกอบที่สามารถติดไฟหรือ
ระเบิดได สารประกอบทางชีวภาพที่มีเช้ือแบคทีเรีย
หรือไวรัส ตองมีหนากากพรอมเครื่อง กรองหายใจ 
เส้ือ กางเกงและหมวกคลุมท่ีมีคุณสมบัติไมซับนํ้า 
รองเทาหุมสนยาง ถุงมือยาง และอื่นๆท่ีจําเปน หรือ
กรณีสารปนเปอนมีกัมมันตรังสี จําเปนตองมีเคร่ืองมือ
วัดความปลอดภัยของความเขมรังสี   
7. ขั้นตอนในการดําเนินการ   

การวางเครือขายบอสังเกตการณ สามารถจําแนก
เปน 2 ลักษณะ คือ เพ่ือการศึกษาการปนเปอนนํ้า
บาดาล และเพ่ือการศึกษาผลกระทบจากการใช 
นํ้าบาดาล ดังน้ี 

7.1 การศึกษาการปนเปอนนํ้าบาดาล 
จําแนกตามขนาดพื้นที่การศึกษาออกเปน  

2 ระดับ คือ พ้ืนท่ีขนาดเล็ก และพ้ืนท่ีขนาดใหญ ดังน้ี 
7.1.1  พ้ืนท่ีขนาดเล็ก ไดแก พ้ืนท่ีท่ีเกิดการ

ปนเปอนหรือมีโอกาสเกิดการปนเปอน จากการทิ้ง
สารปนเปอน การรั่วซึมจากที่กักเก็บสารปนเปอน 
เหมืองแร หรือฐานปฏิบัติงานตางๆ หรือพื้นท่ีสูบนํ้า
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บาดาลมากเกินไปและเกิดการดันและแทรกตัวของนํ้า
กรอยและนํ้าเค็ม (upconing) และอื่นๆ มีขั้นตอนการ
ดําเนินการ ตามผังแสดงในรูปท่ี 3 ดังน้ี 

(1) การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  
(1.1)  สภาพภูมิศาสตร ประกอบดวย

สภาพภูมิอากาศในเรื่องอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณ
นํ้าฝน และสภาพภูมิประเทศ ในเร่ืองเสนทางคมนาคม 
ลุมนํ้า ทางน้ํา แหลงนํ้า ฯลฯ  

(1.2)  ลักษณะทางธรณีวิทยา อุทกธรณี 
วิทยา เชน ชนิด ความลึก และคุณลักษณะของชั้น 
นํ้าบาดาล   

(1.3)  ตําแหนง ความลึก ระดับนํ้าคงที่ 
ระยะนํ้าลด อัตราการสูบ และคุณภาพนํ้า ของบอ 
นํ้าบาดาลและบอนํ้าต้ืน ที่มีอยูในพ้ืนท่ีและบริเวณ
ขางเคียง  

(1.4)  ลักษณะของแหลงปนเปอน วาเปน
ลักษณะใด ซ่ึง Canter (1981) ไดจําแนกออกเปน 3 
แหลงใหญๆ ไดแก (1) แหลงท้ิงหรือฝงสารปนเปอน 
(waste disposal sources) เชน บริเวณท้ิงหรือฝง
กลบขยะ กองแร หรือท่ีกักกากหางแร สระบําบัดนํ้า
เสีย สถานที่เก็บหรือท้ิงสารกัมมันตรังสี เปนตน (2) 
แหลงปนเปอนท่ีไดรับผลกระทบจากที่กักเก็บสาร
ปนเปอนหรือฐานปฏิบัติงาน (nondisposal sources) 
เชน จากบอนํ้าบาดาลที่เลิกใช การใชสารเคมีและยา
ฆาแมลงจากภาคการเกษตร ผลจากการเจาะบอ
นํ้ามัน ถังกักเก็บหรือทอสงสารอันตรายและของเสีย
อันตรายท่ีอยูใตดิน และอุบัติเหตุระหวางการขนสง (3) 
แหลงปนเปอนนํ้ากรอยเค็มจากการสูบนํ้ามากเกินไป 
เชน การแทรกตัวของนํ้าทะเลในทิศทางแนวราบ การ
ดันตัวจากช้ันนํ้าเค็มที่อยูดานลาง เปนตน 

(2) ตรวจสอบ และเก็บขอมูลเพิ่มเติมใน
สนาม ดังน้ี 

(2.1)  ตําแหนงและชนิดของสาร ประกอบ 
ของส่ิงปนเปอน เชน เปนสารอนินทรีย สารอินทรีย 
หรือสารสังเคราะหอินทรียเคมี ตรวจสอบถึงแหลง
ปนเปอนวามาจากประเภทใด เชน อุตสาหกรรม
เทศบาล เหมืองแร เกษตรกรรม หรือจากธรรมชาติ 
(เชน การแทรกหรือดันตัวของนํ้าเค็ม เปนตน) และ
ระยะเวลาที่เกิดการปนเปอน  

(2.2)  ศึกษาถึงลักษณะของช้ันดินและหิน 
พรอมพิกัดตําแหนง และขอบเขตการเปลี่ยนแปลง
ของชนิดหรือเน้ือดินและหิน บริเวณท่ีเกิดการพังถลม
ของดิน และจุดท่ีมีการพุของนํ้าในบริเวณพื้นท่ีศึกษา
หรือขางเคียง กําหนดเสนทางการทิ้งนํ้าปนเปอนหรือ
มีการบําบัดท่ีเหมาะสม สําหรับการเจาะ พัฒนาบอ
สังเกตการณ และการสูบเก็บตัวอยางนํ้า  

(3) การสํารวจธรณีฟ สิกสบนผิวดิน  
เพ่ือประมาณความลึกและขอบเขตการกระจายตัวของ
การปนเปอน ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยา เพ่ือ
เปนขอมูลสําหรับออกแบบและกําหนดหลุมเจาะ
สํารวจ มีเทคนิคการสํารวจหลายวิธี ไดแก  

(3.1)  Electromagnetic induction or ter-
rain conductivity หลักการคือสงคล่ืนสนามแมเหล็ก
ไฟฟาลงไปในชั้นดิน ทําใหเกิดคลื่นสนามแมเหล็ก
ใหม ผานช้ันดินกลับมายังตัวรับ ซ่ึงผลของอัตราสวน
ระหวางคลื่นแมเหล็กทั้งสอง สามารถนํามาหาคาการ
นําไฟฟาของช้ันดิน วิธีการสํารวจน้ีเหมาะสําหรับ
ตรวจสอบรองรอยการรั่วซึมของสารไฮโดร-คารบอน 
(hydrocarbon) บริเวณพ้ืนที่ในเมืองหรือบนบริเวณท่ี
เปนพ้ืนถนนหรือพ้ืนตัวอาคารเพราะไมตองตอกหมุด
สํารวจ (Saunders, 1983) การสํารวจดวยวิธีน้ียัง
เหมาะสําหรับหารองรอยของ acid mine drai-nage 
(Ludwig, 1983) หรือตรวจสอบการแทรกตัวของ
นํ้าเค็ม บริเวณชายทะเล หรือหาขอบเขตพ้ืนท่ีฝงของ
เสียท่ีอันตราย (Rudy and Caolic, 1984)  
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รูปท่ี 3 ผังแสดงการดําเนินงานวางเครือขายบอสังเกตการณเพ่ือศึกษาการปนเปอนนํ้าบาดาล

ไมปนเปอน 

จําแนกขนาดพื้นที่ศึกษา  

สํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน เจาะบอสํารวจคุณลักษณะชั้นดิน ช้ันนํ้าบาดาล และขอบเขตสารปนเปอน (ถามี) 
พัฒนาบอเจาะสํารวจเปนบอสังเกตการณ และประเมินลักษณะอุทกธรณีวิทยาและสภาพแหลงปนเปอน (ถามี) 

ดําเนินตามผังในรูปที่ 6 

พื้นที่ปนเปอน 

เจาะติดตั้งบอสังเกตการณ เก็บตัวอยาง  
หยั่งธรณีหลุมเจาะ ฯลฯ  

การวัดระดับนํ้า การเก็บตัวอยางน้ํา  
การสูบทดสอบคุณสมบัติของชั้นนํ้าบาดาล และอุดกลบบอที่ไมใชงาน 

บันทึกขอมูลและรายงานผล 

พื้นที่ขนาดใหญ (เชน การศึกษาผลกระทบจากการใชนํ้าบาดาล) พื้นที่ขนาดเล็ก (เชน การศึกษาการปนเปอน) 

ออกแบบเครือขายบอสังเกตการณ  

เก็บรวมรวมและวิเคราะหขอมูลเดิมในสํานักงาน 
และตรวจสอบพรอมเก็บขอมูลเพ่ิมเติมในสนาม 

ใชบอสังเกตการณ 
จากบอเจาะสํารวจ 

ปนเปอน 
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(3.2)  Ground penetrating radar 
หลักการคือสงคล่ืนวิทยุที่มีความถี่สูง ผานเครื่องสง
กําลัง (transducer) ลงในช้ันดิน แลวสะทอนกลับมา
ยังdigital control unit ซ่ึงจะแปลงคาออกมาเปนคา
เปรียบเทียบของความตางศักยสูงสุด วิธีการน้ีเหมาะ
สําหรับใชหารูปลักษณะโครงสรางที่บรรจุหรือกักเก็บ
สารปนเปอนในระดับต้ืนๆ เชน แนวทอใตดิน ถังนํ้ามัน
หรือเคมี ซ่ึงวิธีน้ีใชเวลานอยแตการแปลตีความขอมูล
ท่ีถูกตองกระทําไดคอนขางยากและคาใชจายสูง  

(3.3)  Earth resistivity หลักการคือสง
กระแสไฟฟาตรง (direct current) ลงไปในช้ันดิน ทํา
ใหผานช้ันดินกลับมายังตัวรับ อานคาความตางศักยท่ี
ไดนํามาหาคาคุณสมบัติของช้ันดิน นิยมใชตรวจสอบ
ขอบเขตการกระจายและความลึก ของชั้นนํ้าบาดาล
และสารปนเปอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสารปนเปอนท่ี
มีคาความนําไฟฟาท่ีแตกตางจากพื้นที่โดยรอบ วิธีน้ี
ใหผลคอนขางแมนยํา แตพ้ืนที่ท่ีศึกษาตองเปนพ้ืนท่ี
วางเปลา ไมอยูในตัวอาคารหรือพื้นถนนคอนกรีต 
และเปนพ้ืนที่มีความยาวพอที่จะตอกหมุดและลาก
สายไฟสํารวจไดสะดวก  

(3.4)  Magnetometer วิธีน้ีใชตรวจสอบ 
สวนผิวบนของสารจําพวกโลหะ เหล็ก แมงกานีส โดย
ผานคลื่นแมเหล็กลงในชั้นดิน   

(3.5)  Seismic ใชตรวจสอบความหนา
ของช้ันดินและความลึกของหนาหิน และการแยก
ลักษณะของแตละช้ันหิน โดยผานคลื่นส่ันสะเทือนลง
ไปในช้ันดินหรือหิน และมีตัวรับคล่ืนท่ีสะทอนหรือหัก
เหกลับ แลวนําคาที่ไดมาแปลเปนคาความหนาแนน
ของช้ันท่ีสํารวจ   

สามารถดูรายละเอียดเรื่องการสํารวจ
ธรณีฟสิกสบนผิวดินเพ่ิมเติมไดในมาตรฐานและคูมือ 
ทบ ส 1000-2550 ถึง มาตรฐานและคูมือ ทบ ส 2005 
การสํารวจที่มากกวาหน่ึงวิธีจะชวยใหเกิดความ

ถูกตอง มีผลดีย่ิงขึ้น (Taylor and Cherbauer, 1984) 
แตท้ังน้ี ตองคํานึงถึงคาใชจายและระยะเวลาที่ตองใช
มากขึ้นดวย 

(4) การเจาะสํารวจ ศึกษาความลึก ชนิด
และคุณลักษณะ ของช้ันดินไมอิ่มตัวดวยนํ้าและช้ันนํ้า
บาดาล ตลอดจนขอบเขตของสารปนเปอน (ถามี) ท่ี
กระจายอยูในช้ันดินและช้ันนํ้าบาดาล ซ่ึงการเจาะ
สํารวจ ประกอบดวยขั้นตอน ดังน้ี 

(4.1)  เจาะเก็บตัวอยางดินเพ่ือศึกษา
สารปนเปอนในช้ันที่ไมอิ่มตัวดวยนํ้า ใชวิธีเจาะแบบ
มือหมุนหรือเครื่องเจาะกลวง เก็บและวิเคราะห
ตัวอยางตะกอนจากหลุมเจาะ  ตรวจสอบพรอม
บรรยายลักษณะตัวอยางดินในสนาม และวิเคราะห
ตัวอยางดินในหองปฏิบัติการ การเก็บตัวอยางนํ้า ใช
อุปกรณในขอ 6.5.1    

(4.2)  เจาะเก็บตัวอยางดินหินเพ่ือศึกษา
ลักษณะช้ันนํ้าบาดาลและสารปนเปอนในช้ันนํ้า ใช
เคร่ืองเจาะแบบหมุนตรง ตามคูมือ ทบ พ 1000-2550 
การเจาะเพื่อสํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล การเก็บ
ตัวอยางนํ้า ใชอุปกรณและปฏิบัติตามในขอ 6.5.2 

(4.3)  หยั่ งธรณี วิทยาหลุมเจาะเ พ่ือ
ตรวจสอบคุณสมบัติของช้ันดิน ช้ันนํ้าบาดาล และสาร
ปนเปอน ใหดําเนินตามคูมือ ทบ พ 2000-2550 การ
ใชและการแปลคาขอมูลหยั่งธรณีวิทยาหลุมเจาะ และ
เลือกวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะตามคูมือ ทบ ส 2001-
2550 การคัดเลือกวิธีการสํารวจทางธรณีฟสิกสบน 
ผิวดิน 

การดําเนินงานจากขั้นตอนท่ี (1) ถึง (4) 
ตามที่ไดกลาวมาแลวน้ัน มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตอง
กระทํา มิฉะน้ันแลวตําแหนงและความลึกของบอ
สังเกตการณท่ีเจาะ อาจจะไมถูกตอง และไดขอมูลท่ี
ไมตรงกับความเปนจริง ทําใหผลการศึกษาคลาด-
เคล่ือน เชน ตําแหนงบอเจาะไมถูกตอง (รูปที่ 4) และ
ความลึกเจาะท่ีไมถูกตอง (รูปท่ี 5)   
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รูปท่ี 4  บอสังเกตการณท่ีติดตั้งทอกรองไมตรงกับชวงความลึกของสารปนเปอน 

 
รูปท่ี 5  ตําแหนงของบอสังเกตการณท่ีไมครอบคลุมถึงพื้นที่ปนเปอนตามแนวแตกของหิน  

(Department of Environment Protection, 2001)
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(5) ประเมินสภาพทางอุทกธรณีวิทยา 
ทิศทางการไหลของน้ําบาดาลหาไดจากระดับนํ้าคงที่
ในหลุมเจาะสํารวจ และบอนํ้าบาดาลที่มีอยูในบริเวณ
ขางเคียง แตท้ังน้ีตองม่ันใจวาขอมูลท่ีไดจากบอนํ้า
บาดาลน้ันๆ เปนขอมูลท่ีถูกตองและเปนตัวแทนระดับ
นํ้าในช้ันนํ้าบาดาลเดียวกันกับท่ีทําการศึกษา กรณีใน
รอยแตกหรือโพรงของช้ันหินแข็ง ทดสอบโดยใชสาร
ติดตาม (tracer) ประมาณความลึกและขอบเขตของ
สารปนเปอนในนํ้าบาดาล (ถามี) ในกรณีท่ีขอมูลที่เก็บ
รวบรวมไดไมเพียงพอตอการประเมินทิศทางการไหล
ของนํ้าบาดาล ซ่ึงจําเปนตองทําการเจาะหลุมสํารวจ
เบื้องตนในช้ันนํ้าบาดาลอยางนอย 3 จุด วางตัวเปน
รูปสามเหลี่ยม เพ่ือหาทิศทางการไหลของนํ้าบาดาล 
แตท้ังน้ีตองหาสถานที่หรือทางระบายน้ําท่ีไดจากการ
เจาะใหเหมาะสม หากจุดเจาะอยูในพ้ืนท่ีถูกปนเปอน
และมีสารปนเปอนขึ้นมากับนํ้าท่ีไดจากการเจาะ   

(6) การออกแบบเครือขายบอสังเกต 
การณ เพ่ือกําหนด ตําแหนง ความลึก และจํานวน
ของบอสังเกตการณ ตามผลที่ไดในขอ (5) ซ่ึงจําแนก
ออกเปน  พ้ืนที่ ถูกปนเป อน  และ พ้ืนที่ ยั ง ไมถูก
ปนเปอน ตามรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 

7.1.2  พ้ืนที่ขนาดใหญ ไดแก พ้ืนที่ที่เกิดการ
ปนเปอนหรือมีโอกาสเกิดการปนเปอนจากการดันและ
แทรกตัวของนํ้าทะเลตามแนวชายฝงทะเลและการ
ทรุดตัวของแผนดินใหดําเนินการตามขั้นตอนใน 
หัวขอ 7.2 

7.2 การศึกษาผลกระทบจากการใชนํ้าบาดาล 
มีขั้นตอนการดําเนินการ ตามผังแสดงใน 

รูปท่ี 6 ดังน้ี  
7.2.1  การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเดิม 

และการตรวจสอบและเก็บขอมูลเพ่ิมเติมในสนามให
ปฏิบัติตามที่ไดกลาวในหัวขอ 7.1.1 หัวขอยอย (1) 
ถึง (2) 

7.2.2  จัดทําแบบจําลองสภาพนํ้าบาดาลเบื้อง-
ตนในพ้ืนที่ดําเนินงานเพ่ือกําหนดตําแหนงและแนว
สํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน เจาะสํารวจ บอสูบ
ทดสอบและบอสังเกตการณ ตามคูมือ ทบ ป 3000-
2550 การจัดทําแบบจําลองนํ้าบาดาลเชิงคณิตศาสตร
และการประยุกตใช  

7.2.3  การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินและการ
เจาะสํารวจ ปฏิบัติตามที่ไดกลาวในหัวขอ 7.1.1 หัวขอ
ยอย (3) ถึง (4) ในกรณีที่มีการศึกษาถึงลักษณะ ทาง
กลศาสตรของช้ันดิน ใหทําการเจาะเก็บตัวอยางและ
ทดสอบดิน โดยใชเคร่ืองมือและอุปกรณ ตามท่ีระบุไว
ในขอ 6.6 ของมาตรฐาน ทบ อ 1000-2550 การวาง
เครือขายบอสังเกตการณ การติดตามระดับ และ
คุณภาพน้ําบาดาล 

7.2.4  การสูบทดสอบปริมาณนํ้าเพ่ือหาคุณ-
สมบัติและคาชลศาสตรของช้ันนํ้าบาดาล สําหรับ
แบบจําลองการไหลของนํ้าบาดาล ตามมาตรฐาน ทบ 
พ 5000-2550 การสูบทดสอบปริมาณนํ้าบาดาล  

  กรณีพื้ น ท่ีปน เป อนไมควรทํ าการสู บ
ทดสอบเพื่อปองกันการแพรกระจายของสารปนเปอน 
หากมีความจําเปนใหสูบทดสอบในพ้ืนท่ีหางออกไป
หรือใชวิธีการอ่ืนๆ  

7.2.5  ปรับและสรุปแบบจําลองการไหลของน้ํา
บาดาลและสภาพการปนเปอนใหใกลเคียงกับความ
เปนจริง ในกรณีท่ีจําเปนใชแบบจําลองเชิงคณิต-
ศาสตร ใหปฏิบัติตาม คูมือ ทบ ป 3000-2550 การ
จัดทําแบบจําลองนํ้าบาดาลเชิงคณิตศาสตรและการ
ประยุกตใช 

7.2.6  การออกแบบเครือขายบอสังเกตการณ 
เพ่ือกําหนด ตําแหนง ความลึก และจํานวนของบอ
สังเกตการณ ตามผลที่ไดในขอ 7.2.5 ซ่ึงจําแนกเปน
การศึกษาและประเมินสภาพนํ้าบาดาล การปนเปอน
นํ้าบาดาลและการทรุดตัวของแผนดิน ตามราย ละเอียด 
แสดงในตารางที่ 2  



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 9/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ อ 1000-2550  การติดต้ังบอสังเกตการณ 
  การติดตามระดับ และคุณภาพน้ําบาดาล 
  

10

ตารางที่ 1 เครือขายบอสังเกตการณเพ่ือศึกษาการปนเปอนนํ้าบาดาลในพื้นท่ีขนาดเล็ก 

ลักษณะการปนเปอนหรือผลกระทบ ตําแหนง จํานวน และความลึกของบอสังเกตการณ 

1. พื้นที่ท้ิงสารปนเปอน (เชน บริเวณ
ทิ้ง หรือฝงกลบขยะ กองแรหรือที่กัก
กากหางแร สระบําบัดนํ้าเสีย สถานที่
เก็บหรือทิ้งสารกัมมันตรังสี เปนตน) 

-  อยูเหนือนํ้าของแหลงสารปนเปอน จํานวน อยางนอย 1 บอ (A) 
-  อยูในพื้นที่ถูกปนเปอน จํานวนอยางนอย 1 บอ (B) 
-  อยูทายน้ําของแหลงสารปนเปอน มาทิศทางพื้นที่ถูกปนเปอน  

(แตอยูนอกเขตพ้ืนที่ถูกปนเปอน) จํานวนอยางนอย 1 บอ(C)   
-  ใหประมาณทิศทาง ตําแหนงบอทั้งสาม อยูในแนวเดียวกับ ทิศทางการไหล 
ของนํ้าบาดาล 

-  จํานวนบออาจจะถูกกําหนดเพิ่ม เพื่อศึกษาทิศทางและขอบเขต การกระจายตัว 
ของสารปนเปอน 

-  ระดับความลึกและระยะหาง จะตองออกแบบใหเหมาะสม สัมพันธกับผลการประเมิน 
สภาพอทุกธรณีวิทยา ลักษณะของสารปนเปอนและจุดประสงคของงาน  

แหลงสารปนเปอนบนดิน

การกระจายของสารปนเปอนใตดิน

ทิศทางการไหลของนํ้าบาดาล

ระดับนํ้าใตดิน

บอสังเกตการณ

A

B

C

แหลงสารปนเปอนบนดิน
CBA

ระดับพื้นดิน

ทิศทางการไหล

ภาพมองจากดานบน

ภาพตัดขวางตามแนวบอ A, B และ C

สารปนเปอนในดิน

สารปนเปอนในนํ้าบาดาล
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ตารางที่ 1 เครือขายบอสังเกตการณเพ่ือศึกษาการปนเปอนนํ้าบาดาลในพื้นท่ีขนาดเล็ก (ตอ)  

ลักษณะการปนเปอนหรือผลกระทบ ตําแหนง จํานวน และความลึกของบอสังเกตการณ 

2.  พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากท่ีกัก
เก็บสารปนเปอนหรือฐานปฏิบัติงาน 
(เชน จากบอนํ้าบาดาลที่เลิกใช การ
ใชสารเคมีและยาฆาแมลงจากภาค
การ เกษตร ผลจากการเจาะบอนํ้ามัน 
ถังกักเก็บหรือทอสงสารอันตรายและ
ของเสียอันตรายที่อยู ใต ดิน และ
อุบัติเหตุระหวางการขนสง เปนตน) 

-  อยูเหนือนํ้าของแหลงสารปนเปอน จํานวน อยางนอย 1 บอ (A)  
-  อยูทายน้ําของแหลงสารปนเปอน มาทิศทางพื้นที่ถูกปนเปอน (แตอยูในเขตพื้นที ่
ถูกปนเปอน) จํานวนอยางนอย 1 บอ (B) 

-  อยูทายน้ําของแหลงสารปนเปอน มาทิศทางพื้นที่ถูกปนเปอน (แตอยูนอกเขตพ้ืนที ่
ถูกปนเปอน) จํานวนอยางนอย 1 บอ (C)   

-  ใหตําแหนงบอทั้งสาม มีทิศทางอยูในแนวเดียวกับ ทิศทางการไหลของน้ําบาดาล   
-  จํานวนบออาจจะถูกกําหนดเพิ่ม เพื่อศึกษาทศิทางและขอบเขต การกระจายตัว 
ของสารปนเปอน  

-  ระดับความลึกและระยะหาง จะตองออกแบบใหเหมาะสม สัมพันธกับผลการประเมิน 
สภาพอุทกธรณีวิทยา ลักษณะของสารปนเปอนและจุดประสงคของงาน 

บริเวณทอสงสารที่ฝงใตดิน เกิดแตกและมีสารออกมาปนเปอน

การกระจายของสารปนเปอนใตดิน

ทิศทางการไหลของนํ้าบาดาล

ระดับนํ้าใตดิน

บอสังเกตการณ

A

B

C

CBA
ระดับพื้นดิน

ทิศทางการไหล

สารปนเปอนในนํ้าบาดาล

สารปนเปอนในดิน

ภาพมองจากดานบน

ภาพตัดขวางตามแนวบอ A, B และ C

ทอสง
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ตารางที่ 1 เครือขายบอสังเกตการณเพ่ือศึกษาการปนเปอนนํ้าบาดาลในพื้นท่ีขนาดเล็ก (ตอ)  

ลักษณะการปนเปอนหรือผลกระทบ ตําแหนง จํานวน และความลึกของบอสังเกตการณ 

3. พื้นที่สูบนํ้ามากเกินสมดุล และเกิด
การปนเปอนนํ้ากรอยเค็ม 

3.1 กรณีแหลงนํ้ากรอยเค็มอยู 
   ในแนวระนาบหรือบนผิวดิน 

3.1.1 กรณีช้ันนํ้าบาดาลชั้นเดียว  
 

 
 
 
 
-  อยูในพ้ืนที่และชวงความลึกที่ถูกปนเปอน จํานวนอยางนอย 1 บอ (A)  ดูรูปที่  
-  อยูนอกพื้นที่ถูกปนเปอนและอยูระหวางบอที่ถูกปนเปอนและบอที่ยังไมถูกปนเปอน 
จํานวนอยางนอย 2 บอ (B และ C) 

-  ใหแนวบอ B และ C ประมาณต้ังฉากกับทิศทางการไหลของน้ํากรอยเค็ม  
-  จํานวนบออาจจะถูกกําหนดเพิ่ม เพื่อศึกษาทิศทางและขอบเขต การกระจายตัวของ 
สารปนเปอน  

-  ระดับความลึกและระยะหาง จะตองออกแบบใหเหมาะสม สัมพันธกับขอมูลของบอ 
ที่กําลังสูบ ความลึกของชั้นนํ้าบาดาล ผลการประเมินสภาพอุทกธรณีวิทยา ลักษณะ
ของสารปนเปอนและจุดประสงคของงาน 

น้ํากรอยเค็ม

ชั้นนํ้าบาดาล

ชั้นดิน

ช้ันหินทึบน้ํา
นํ้ากรอยเค็ม

A
C

บอนํ้าบาดาล
บอน้ําบาดาล

บอน้ําบาดาล

บอน้ําบาดาล

ทิศทางการไหลน้ําบาดาล

กลุมบอนํ้าบาดาล

กลุมบอน้ําบาดาล บอนํ้าบาดาลที่ปนเปอน
B และ Cบอสังเกตการณ

ภาพมองจากดานบน

ทิศทางการไหลน้ําบาดาล

ภาพตัดขวางตามแนวบอสังเกตการณ A และ B (หรือ A และ C)

B

บอสังเกตการณ A
ระดับพื้นดิน
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ตารางที่ 1 เครือขายบอสังเกตการณเพ่ือศึกษาการปนเปอนนํ้าบาดาลในพื้นท่ีขนาดเล็ก (ตอ)  

ลักษณะการปนเปอนหรือผลกระทบ ตําแหนง จํานวน และความลึกของบอสังเกตการณ 

3.1.2  กรณีชั้นนํ้าบาดาลหลายชั้น - อยูในพื้นที่ถูกปนเปอนและใหระดับความลึกเดียวกันกับช้ันนํ้าบาดาลที่ถูกปนเปอน 
จํานวนอยางนอย 1 บอ (A) ดูรูปที่ 7 

- อยูในพื้นที่ถูกปนเปอน ในช้ันนํ้าบาดาลที่ความลึกอยูเหนือระดับชั้นนํ้าบาดาลที่ถูก
ปนเปอน จํานวนอยางนอย 1 บอ (B)  

- อยูในพื้นที่ถูกปนเปอน ในช้ันนํ้าบาดาลที่อยูใตระดับช้ันนํ้าบาดาลที่ถูก ปนเปอน (ถา
ช้ันนํ้าบาดาล มีต้ังแต 3 ช้ัน ขึ้นไป) จํานวนอยางนอย 1 บอ (C)  

- อยูนอกพื้นที่ถูกปนเปอนและอยูระหวางบอที่ถูกปนเปอนและบอที่ยังไมถูกปนเปอน 
ความลึกเดียวกันกับช้ันนํ้าบาดาลที่ถูกปนเปอน จํานวนอยางนอย 2 บอ (D และE)  

- ใหประมาณทิศทาง ตําแหนงบอ C A และ B อยูในแนวเดียวกับทิศทางการไหลของน้ํา
บาดาล และประมาณตั้งฉากกับแนวบอ D และ E 

- จํานวนบออาจจะถูกกําหนดเพิ่ม เพื่อศึกษาทิศทางและขอบเขต การกระจายตัวของ 
สารปนเปอน 

- ระดับความลึกและระยะหาง จะตองออกแบบใหเหมาะสม สัมพันธกับขอมูลของบอที่
กําลังสูบ ความลึกของช้ันนํ้าบาดาล ผลการประเมินสภาพอุทกธรณีวิทยา ลักษณะอง
สารปนเปอนและจุดประสงคของงาน 

น้ํากรอยเค็ม

ชั้นน้ําบาดาลที่ถูกปนเปอน
ชั้นดิน

ชั้นน้ํากรอยเค็ม

ACบอน้ําบาดาล

ทิศทางการไหลน้ําบาดาล

กลุมบอนํ้าบาดาล

กลุมบอน้ําบาดาล
บอน้ําบาดาลที่ปนเปอน

บอสังเกตการณ D และ E

ภาพมองจากดานบน

ภาพตัดขวางตามแนวบอสังเกตการณ C  A และ B

B

ชั้นดิน

ชั้นดิน

บอสังเกตการณ
A BC

ชั้นน้ําบาดาล

ชั้นน้ําบาดาล ชั้นน้ําบาดาล

ชั้นนํ้าบาดาล

ชั้นดิน

ชั้นดิน

ชั้นดิน

E

D

ระดับพื้นดิน
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ตารางที่ 1 เครือขายบอสังเกตการณเพ่ือศึกษาการปนเปอนนํ้าบาดาลในพื้นท่ีขนาดเล็ก (ตอ)  

ลักษณะการปนเปอนหรือ
ผลกระทบ 

ตําแหนง จํานวน และความลึกของบอสังเกตการณ 

3.2 กรณีแหลงนํ้ากรอย
เค็มมีระดับความลึกกวา
ช้ันนํ้าบาดาลที่สูบนํ้าหรือ
มีการดันตัวของนํ้าเค็มใน
แนวด่ิง (upconing) รวม 
ถึงแหลงนํ้าพุรอน 

-  อยูทายน้ํา  ในพื้นที่และชวงความลึกเดียวกันกับชั้นนํ้าบาดาลที่ถูกปนเปอน อยางนอย 1 บอ (A) 
-  อยูทายน้ํา  นอกพื้นที่และชวงความลกึเดียวกันกับช้ันนํ้าบาดาลที่ถูกปนเปอน อยางนอย 2 บอ  

(B และ C) ตามทิศทางรอยแตกของชั้นหิน 
-  อยูเหนือนํ้า นอกพ้ืนที่และชวงความลึกเดียวกันกับช้ันนํ้าบาดาลที่ถูกปนเปอน จํานวนอยางนอย 

1 บอ (D)  
-  ใหประมาณทิศทาง ตําแหนงบอ D A และ C (หรือ D A และ B) อยูในแนวเดียวกับ ทิศทางการ
ไหลของนํ้าบาดาล 

-  จํานวนบออาจจะถูกกําหนดเพิ่ม เพื่อศึกษาทิศทางและขอบเขต การกระจายตัวของสารปนเปอน  
-  ระดับความลึกและระยะหาง จะตองออกแบบใหเหมาะสม สัมพันธกับขอมูลของบอที่กําลังสูบ  
ความลึกของชั้นนํ้าบาดาล ผลการประเมินสภาพอุทกธรณีวิทยา ลักษณะของสารปนเปอนและ
จุดประสงคของงาน 

A C

B

บอน้ําบาดาลปนเปอน
น้ํากรอยเค็ม

บอสังเกตการณ

C AD

ชั้นน้ําบาดาลในหินแข็ง ตามรอยแตก

ชั้นดิน

บอน้ําบาดาลปนเปอน

แหลงน้ําเค็ม

บอสังเกตการณ
ระดับพ้ืนดิน

ทิศทางการไหลน้ําบาดาล

ภาพมองจากดานบน

ภาพตัดขวางตามแนวบอ D, A และ C

ภาพแสดงการปนเปอนและบอสังเกตการณ

ทิศทางรอยแตก

D

 

B 
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รูปที่ 6  ผังแสดงการดําเนินงานการศึกษาวางเครือขายบอสังเกตการณเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการใชนํ้าบาดาล 

เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเดิมในสํานักงาน และตรวจสอบ 
พรอมเก็บขอมูลเพิ่มเติมในสนาม 

จัดทําแบบจําลองการไหลของน้ําบาดาลเบื้องตน 

ปรับรูปแบบจําลองสภาพน้ําบาดาลและสารปนเปอน (ถามี) 

เจาะติดตั้งบอสังเกตการณ บอสูบทดสอบ บอวัดการทรุดตัว เก็บตัวอยาง หยั่งธรณีหลุมเจาะ ฯลฯ 

การวัดระดับนํ้า ระดับการทรุดตัว การเก็บตัวอยางน้ํา  
การสูบทดสอบคุณสมบัติของชั้นนํ้าบาดาล 

บันทึกขอมูลและรายงานผล 

สํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน เจาะสํารวจคุณลักษณะชั้นดิน ช้ันนํ้าบาดาล  
ลักษณะอุทกธรณีวิทยา 

ออกแบบเครือขายบอสังเกตการณ 

เจาะบอสูบทดสอบ บอสังเกตการณ และสูบทดสอบ 
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ตารางที่ 2  เครือขายบอสังเกตการณเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการใชนํ้าบาดาลในพื้นที่ขนาดใหญ 

ลักษณะการปนเปอนหรือผลกระทบ ตําแหนง จํานวน และความลึกของบอสังเกตการณ 

1. ศึกษาและประเมินสภาพ 

นํ้าบาดาลในแองนํ้าบาดาล 
- ใหมีแนวบอสังเกตการณ อยางนอย 4 แนว แนวละ 3 บอ โดยแตละแนวตั้งฉากกับ
เสนระดับ (contour line) นํ้าบาดาล 

- หรือรูปแบบเครือขายบอสังเกตการณอาจจะเปนระบบตาราง (grid system)  
- ความยาวของทอกรองในกรณีที่ตองการทราบแรงดันน้ําบาดาลเฉพาะชวงความลึกใด
ความลึกหน่ึงตองกําหนดใหความยาวทอกรองมีขนาดสั้น สวนกรณีที่ตองการทราบ
คาเฉลี่ยตลอดความหนาของชั้นนํ้าใหกําหนดความยาวทอกรองตลอดความหนาของ
ช้ันนํ้าบาดาล  

- จํานวน ความลึก และระยะหางบอ ตองกําหนดใหเหมาะสม สัมพันธกับผลที่ประเมิน
ไดในขอ 7.2.5 และวัตถุประสงคของงาน 
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ตารางที่ 2 เครือขายบอสังเกตการณเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการใชนํ้าบาดาลในพื้นท่ีขนาดใหญ (ตอ)  

ลักษณะการปนเปอนหรือผลกระทบ ตําแหนง จํานวน และความลึกของบอสังเกตการณ 

2. การปนเปอนนํ้าบาดาล เชน พื้นที่
แทรกตัวของนํ้าเค็มโดยธรรมชาติ
บริเวณติดกับทะเล และมีการแทรก
ตัวของน้ํ าทะเล  เข ามาในชั้ น นํ้ า
บาดาล 

-  อยูในพื้นที่และชวงความลึกท่ีถูกปนเปอน ใหขนานกับแนวชายทะเล จํานวนอยางนอย 
3 บอ (A, B และC)  

-  อยูในพื้นที่ถูกปนเปอน แตความลึกอยูเหนือชวงระดับสิ่งปนเปอน ใหขนานกับแนว
ชายทะเล จํานวนอยางนอย 3 บอ (D, E และF) บอF มีวัตถุประสงคใชตรวจสอบความ
เค็มในกรณีที่นํ้าเค็มเคลื่อนตัวเขามาและปนเปอนนํ้าบาดาลระดับต้ืนกวา 

-  อยูนอกพ้ืนที่ถูกปนเปอน ใหขนานกับแนวชายทะเล จํานวนอยางนอย 3 บอ  
(G, H และI)   

-  จํานวนบออาจจะถูกกําหนดเพิ่ม เพื่อศึกษาในรายละเอียด ของทิศทางและขอบเขต 
ของพื้นที่ที่ถูกปนเปอน 

-  ระดับความลึกและระยะหางบอ จะตองออกแบบใหเหมาะสมสัมพันธกับขอมูลของบอ 
ที่กําลังสูบ ความลึกของชั้นนํ้าบาดาล ผลการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน และ
จุดประสงคของงาน 

ทะเล

แนวชายทะเล

บริเวณแทรกตัวของน้ําทะเล

แนวแทรกตัวของน้ําทะเล

บก

ชั้นหินทึบนํ้า

ชั้นน้ําบาดาล ทะเล
ระดับน้ําทะเลชายหาด

น้ํากรอยเค็ม
น้ําจืด

บอสังเกตการณ
ทิศทางการไหลน้ําบาดาล

สัญลักษณ

ทิศทางการแทรกตัวของน้ําทะเล

A

I

H

G D

E

F C

B

CF
I

ภาพมองจากดานบน

ภาพตัดขวางตามแนวบอ I, F และ C

ระดับน้ําบาดาล
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ตารางที่ 2 เครือขายบอสังเกตการณเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการใชนํ้าบาดาลในพื้นท่ีขนาดใหญ (ตอ)  

ลักษณะการปนเปอนหรือผลกระทบ ตําแหนง จํานวน และความลึกของบอสังเกตการณ 

3. การทรุดของแผนดิน 
3.1 กรณีมีช้ันนํ้าบาดาลชั้นเดียว 

-  ใกลกับศูนยกลางของพ้ืนที่สูบนํ้าท่ีมีการทรุดตัว ใหติดตั้งบอวัดการทรุดตัว (ตามรูป
ที่10 ในขอ 7.3) มีทอกรองในระดับความลึกเดียวกันกับช้ันนํ้าบาดาลที่มีการสูบนํ้า 
พรอมอุปกรณวัดการทรุดตัวในชั้นดินตางๆที่อยูเหนือชั้นนํ้า จํานวนอยางนอย 1 บอ 
(A)  

-  หางจากศูนยกลางของพื้นที่สูบนํ้าและอยูในในพื้นที่ที่มีการทรุดตัว ใหติดตั้งบอ 
แบบเดียวกันกับแบบบอ A จํานวนอยางนอย 1 บอ (B) 

- อยูนอกพื้นที่ที่มีการทรุดตัว ใหติดตั้งบอแบบเดียวกันกับแบบ A พรอมหมุดหลักฐาน
หรือบอระดับอางอิง จํานวนอยางนอย 1 บอ (C)  

-  จํานวน ระยะความลึก และระยะหางบอ ตองกําหนดใหเหมาะสม สัมพันธกับ 
ผลที่ประเมินไดในขอ 7.2.5 และวัตถุประสงคของงานที่จะทํา 

ช้ันน้ําบาดาล

ช้ันดิน

A CB

บริเวณที่มีการทรุดตัวจากการใชน้ําบาดาล

CBA

ระดับพื้นดินปจจุบัน

ระดับพื้นดินเดิม

ช้ันที่ไมมีการทรุดตัวหรือช้ันหินแข็ง

บอวัดการทรุดตัวและระดับน้ํา

บอวัดการทรุดตัวและระดับน้ํา

ทิศทางการไหลน้ําบาดาล

สัญลักษณ

บอวัดการทรุดตัว ระดับน้ํา 
และระดับอางอิง

บอวัดการทรุดตัว ระดับน้ํา     
      และระดับอางอิง

ภาพมองจากดานบน

ภาพตัดขวางตามแนวบอ A, B และ C
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ตารางที่ 2 เครือขายบอสังเกตการณเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการใชนํ้าบาดาลในพื้นท่ีขนาดใหญ (ตอ)  

ลักษณะการปนเปอนหรือ
ผลกระทบ 

ตําแหนง จํานวน และความลึกของบอสังเกตการณ 

3.2 กรณีมีช้ันนํ้าบาดาลหลายชั้น   -  ใกลกับศูนยกลางของพื้นที่สูบนํ้าที่มีการทรุดตัว ใหติดตั้งบอวัดการทรุดตัว (ตามรูป
ที่10 ในขอ 7.3) มีทอกรองในระดับความลึกเดียวกันกับช้ันนํ้าบาดาลที่มีการสูบนํ้า 
พรอมอุปกรณวัดการทรุดตัวในช้ันดินที่อยูเหนือช้ันนํ้า จํานวนอยางนอย 1 บอ ในแต
ละช้ันนํ้าบาดาล ในกรณีน้ี ยกตัวอยาง มี 2 ชั้นนํ้า คือ ช้ันนํ้าบน จะเปนบอ A และช้ัน
นํ้าลาง เปนบอ B (หรือติดตั้งบอวัดการทรุดตัวแบบหลายชวงความลึก ตามรูปที่ 11 
ในขอ 7.3)      

-  หางจากศูนยกลางของพื้นที่สูบนํ้าและอยูในพ้ืนที่ที่มีการทรุดตัว ใหติดตั้งบอแบบ
เดียวกันกับแบบบอ A และ B คือ ชั้นนํ้าบน จะเปนบอ C และช้ันนํ้าลาง เปนบอ D     

-  อยูนอกพื้นที่ที่มีการทรุดตัว ใหติดตั้งบอแบบเดียวกันกับแบบบอ A และ B คือ ช้ัน
นํ้าบน จะเปนบอ E และช้ันนํ้าลาง เปนบอ F พรอมติดตั้งระดับอางอิงในบอ F     

-  จํานวน ระยะความลึก และระยะหางบอ ตองกําหนดใหเหมาะสม สัมพันธกับผลที่
ประเมินไดในขอ 7.2.5 และวัตถุประสงคของงาน  

 

ชั้นน้ําบาดาล

ช้ันดิน

A DB
บริเวณที่มีการทรุดตัวจากการใชน้ําบาดาล

E

CA

ระดับพื้นดินปจจุบัน

ระดับพื้นดินเดิม

ช้ันที่ไมมีการทรุดตัวหรือช้ันหินแข็ง

บอวัดการทรุดตัวและระดับน้ํา

บอวัดการทรุดตัวและระดับน้ํา

ทิศทางการไหลน้ําบาดาล

สัญลักษณ

บอวัดการทรุดตัว ระดับน้ํา 
และระดับอางอิง

บอวัดการทรุดตัว ระดับน้ํา     
      และระดับอางอิง

ภาพมองจากดานบน

ภาพตัดขวางตามแนว MN

ชั้นดิน

ชั้นน้ําบาดาล

ชั้นดิน

ชั้นน้ําบาดาล

ชั้นน้ําบาดาล

ชั้นดิน

B

C

D E

F

F

M N
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7.2.7  ตัวอยางความหนาแนนของเครือขายบอ
สังเกต การณของประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปสําหรับ
เครือขายวัดระดับนํ้า อยูระหวาง 0.11 ถึง 2.27 แหง
ตอพ้ืนที่ 100 ตารางกิโลเมตร แตมีบางสถานการณใน
ประเทศเนเธอรแลนด ที่ความหนาแนนมากถึง 10.7 
แหงตอพ้ืนท่ี 100 ตารางกิโลเมตร สวนเครือขายวัด
คุณภาพนํ้า อยูระหวาง 0.02 ถึง 1.61 แหงตอพ้ืนท่ี 
100 ตารางกิโลเมตร (Jousma and Willems, 1996) 

7.3 รูปแบบบอสังเกตการณ 
โดยท่ัวไปจะคลายกับแบบบอนํ้าบาดาล 

แตขนาดทอกรุทอกรองสังเกตการณ มีขนาดเล็กกวา
ปกติจะมีขนาด 51 มม. (2 น้ิว) เวนแตมีจุดประสงค
เพ่ือใชเปนบอสูบทดสอบ ขนาดของบอจะเปน 101 – 
152 มม. (4 - 6 น้ิว) เน่ืองจากบอสังเกตการณสวน
ใหญจะไมมีการติดต้ังเครื่องสูบนํ้า หางไกลจากผูคน
ดูแล และตองปองกันไมใหตัวอยางที่ เก็บได เกิด
ความคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง จึงตองมีการ
ปองกันที่ปากบอเปนอยางดี (รูปท่ี 7)  

รูปแบบบอสังเกตการณ แบงออกเปน 2 
แบบ คือ แบบบอเด่ียว เปนแบบที่ใชโดยท่ัวไป เพ่ือ
หาขอมูลท่ีชวงระดับความลึกเดียว ตามรูปท่ี7 และ
แบบกลุมบอ โดยติดต้ังหลายบอ ที่ชวงความลึก
ตางกันในหลุมเจาะเดียวกัน (รูปที่ 8) เพ่ือหาขอมูลได
หลายชวงความลึกหรือหลายชั้นนํ้าในหลุมเจาะเดียว 

บอสังเกตการณ ท่ีใชศึกษาการปนเปอน
ในช้ันนํ้าบาดาล ตองออกแบบใหมีการปองกันส่ิง
ปนเปอนใดๆ ไมใหเขาไปเจือปนกับตัวอยางนํ้า ตาม
ชวงความลึกที่ตองจะเก็บ เพ่ือใหตัวอยางนํ้าน้ัน เปน
ตัวแทนของน้ํา ในช้ันนํ้าบาดาลที่ชวงความลึกน้ัน  
(รูปที่ 9) 

บอสังเกตการณอีกประเภทหนึ่ง ใชวัด
การทรุดตัวของพ้ืนดินท่ีมีผลกระทบจากการใชนํ้า
บาดาล มีลักษณะเปนบอที่มีทอสองช้ัน ทอช้ันนอกจะ
เปนทอใชตรวจสอบการทรุดตัว ติดตั้งในช้ันดินเหนียว
เหนือช้ันนํ้าบาดาลที่มีผลกระทบจากการสูบนํ้า สวน
ทอช้ันใน ใชเปนบอระดับอางอิงและวัดระดับนํ้า 
ลักษณะเปนบอบาดาล ปลายทอของบอวางตัวในช้ัน
ดินหรือหินท่ีอยู ใต ช้ันนํ้าบาดาลน้ันและไมได รับ
ผลกระทบหรือทรุดตัวจากการสูบนํ้า ตามท่ีไดแสดงใน
รูปที่ 10  หรือเปนแบบทีมีจุดเช่ือมตอท่ีปลายทอ
ช้ันนอกและทอช้ันใน มีลักษณะเปนแบบตอเล่ือน (slip 
joint) ทําใหทอทั้งสองเปนอิสระตอกัน สามารถติดตั้ง 
ตัวตอเล่ือนหลายตําแหนงความลึกในบอเดียวกัน เพ่ือ
ตรวจสอบการทรุดตัวเฉพาะของช้ันดินท่ีระดับบนสุด 
และการทรุดตัวสะสมรวมของแตละช้ันดิน ท่ีหลายชวง
ความลึกในระดับลาง (รูปท่ี 11) ซ่ึงสามารถดูราย 
ละเอียดเพิ่มเติม ไดใน คูมือ ทบ อ 3000-2550 การ
ประเมินผลกระทบจากการใชนํ้าบาดาลมากเกินไป 
หรือการลดระดับนํ้าบาดาล 

7.4 การเจาะและติดต้ังบอสังเกตการณ  
การเจาะบอสังเกตการณ  มีหลายวิธี

คลายคลึงกับเจาะบอนํ้าบาดาล ส่ิงสําคัญ คือ ตอง
ปองกัน อยาใหเกิดการปนเปอนจากการปฏิบัติงาน 
ท้ังในบอและในช้ันนํ้าบาดาล ซ่ึงจะทําใหผลวิเคราะห
คุณภาพนํ้า จากตัวอยางนํ้าที่เก็บได ผิดไปจากความ
เปนจริง  

7.4.1  แบบมือหมุน (hand auger) เปนวิธีเจาะ
โดยใชกําลังคน ขนาดหัวเจาะ มักจะเล็กกวา 102 มม. 
(4 น้ิว) ไมใชนํ้า นํ้าโคลน หรือลม เปนชุดเจาะท่ี
คลองตัว คาใชจายถูก แตเจาะไดเฉพาะในช้ันดิน ที่ไม
อิ่มตัวดวยนํ้าที่ไมลึก ไมเหมาะที่จะเก็บตัวอยางทราย  
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ฝาปด
0.6 - 0.9 ม.

โคลนผง ซีเมนต

กรวดกรุ

ทอกรอง

กนบอปด

0.6 - 3.0 ม.

 
รูปท่ี 7 รูปแบบบอสังเกตการณ (Driscoll, 1987) 

 

 

รูปที่ 8  กลุมบอสังเกตการณ (Driscoll, 1987) 

ฝาปด

ซีเมนตชั้นน้ําปนเปอน

ระดับพื้นดิน

ดินเหนียว

ชั้นน้ําที่ศึกษา

กรวดกรุ

ทอ 152 มม.

ทอ 101 มม.
(ทอชั่วคราว)

ทอ 101 มม.

ทอกรอง 51 มม.

ทอกรุ 51 มม.

โคลนผง

 
รูปท่ี 9 บอสังเกตการณท่ีมีการติดตั้งทอปองกัน 
การปนเปอน (ดัดแปลงจาก Driscoll, 1987) 

ชั้นน้ําบาดาลที่มีการสูบน้ํา
และลดระดบันํ้าอยางตอเนื่อง

ชั้นดนิที่เกดิกระทบ
หรือมีการทรุดตัว

ชั้นดนิหรือหินที่ไมไดรับการกระทบหรือไมมีการทรุดตัว

อุปกรณวัดการทรุดตัวและระดบัน้ํา

ระดบัพื้นดนิ

ผนังบอเจาะ
ซีเมนต
ทอช้ันนอก (มีการทรุดตัว)

โคลนผง

โครงบังคับศูนยทอ

ทอช้ันใน (ไมมีการทรุดตัว)

ทอกรอง
กรวดกรุ

ผนังบอเจาะ

ปลายทอกดแนนในดนิ

 
รูปท่ี 10 บอวัดการทรุดตัวแบบชวงความลึกเดียว 

กลุมบอสังเกตการณ 

โคลนผง 

กรวดกรุ 
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รูปที่ 11  บอวัดการทรุดตัวแบบหลายชวงความลึก (ดัดแปลงจาก Leake, 2004)  

7.4.2  แบบเจาะกลวง (hollow stem auger) 
เปนวิธีเจาะแบบหมุน มีอุปกรณเฉพาะ คือ หัวและ
กานเจาะที่มีลักษณะกลวง ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ภายในมีขนาดใหญพอที่จะสอดทอกรุทอกรองขนาด 
51 มม. (2 น้ิว) ได เจาะในช้ันหินรวนและลึกกวาแบบ
มือหมุน เจาะไดเร็ว และมีความคลองตัว 

7.4.3  แบบหมุนตรง (direct rotary) เปนวิธี
เดียวกับการเจาะบอนํ้าบาดาล เจาะไดในช้ันหินรวน
และหินแข็ง สามารถเจาะไดลึกและเร็ว ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดใน มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 การเจาะ
เพ่ือสํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล  

7.4.4  แบบกระแทกดวยลม (down the hole) มี
วิธีเดียวกับในขอ 7.4.3 แตใชลมแทนนํ้าโคลน เหมาะ
สําหรับเจาะในชั้นหินแข็ง โดยเฉพาะในชั้นหินแข็ง

มาก เจาะไดเร็วมาก บงบอกเม่ือเจาะถึงช้ันนํ้าบาดาล 
สามารถเก็บตัวอยางนํ้าไดในขณะเจาะ แตถาเจาะใน
ช้ันหินรวน ตองลงทอกันพังตลอด ทําใหการเก็บ
ขอมูลธรณีหลุมเจาะไดไมครบทุกคา (log functions) 

7.4.5  แบบกระแทก (cable tool) เจาะไดในช้ัน
หินรวนและหินแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในช้ันหินแข็ง
ปานกลางจะ เหมาะสม  เช น  หินปู น  หินทราย 
หินดินดาน เปนตน ชวงความลึกการเจาะกอนถึงระดับ
นํ้าบาดาล ตองใช นํ้าในการตักตัวอยางเจาะออก 
ความเร็วของการเจาะจะชา บงบอกเมื่อเจาะถึงช้ันนํ้า
บาดาล เก็บตัวอยางนํ้าไดในขณะเจาะ ไมเหมาะ
สําหรับเจาะในช้ันหินรวน 
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7.5 การหยั่งธรณีหลุมเจาะ 
เพ่ือตรวจสอบคุณลักษณะของช้ันหิน หรือ

ช้ันดินทรายและช้ันนํ้าบาดาล รวมถึงดูลักษณะภายใน
บอสังเกตการณหรือหลุมเจาะ ทิศทางของแนวแตก 
ทิศทางการไหลและประมาณความเร็วของนํ้าบาดาล 
ตามแตละวัตถุประสงคท่ีตองการจะตรวจสอบ มีหลาย
วิธี ดังน้ี 

7.5.1  Spontaneous potential log (SP) บงบอก
ถึงสภาพคุณภาพนํ้าในช้ันนํ้าบาดาล ถาคาที่อานได
จาก SP สูง แสดงวา ช้ันนํ้าบาดาลมีสารละลายเกลือ
แรสูงหรือช้ันดินเหนียว ช้ันหินดินดาน ซ่ึงมีประสิทธิ-
ภาพการใหนํ้าต่ํา คา SP ที่อานไดจะมีคาต่ําดวย  

7.5.2  Resistivity log บอกถึงสภาพการตานทาน
ไฟฟา ของแตละช้ันหินหรือช้ันดินทราย เชน ช้ันดิน
เหนียว จะมีคาความตานทานไฟฟาต่ํากวาช้ันทราย 
หรือช้ันนํ้าบาดาลที่เปนนํ้าจืด จะมีคาความตานทาน
ไฟฟาสูงกวาช้ันนํ้าบาดาลที่เปนนํ้าเค็ม เปนตน 

7.5.3  Natural gamma log ใชตรวจสอบช้ันดิน
เหนียว หินดินดาน หินโคลน โดยอาศัยกัมมันตรังสี 
ตามธรรมชาติ   

7.5.4  Gamma-gamma log หรือ Density log 
ตรวจสอบดวยกัมมันตรังสี หาคุณลักษณะความพรุน 
และความหนาแนน ในช้ันหิน ดิน ทราย การแยกชั้น
ดินเหนียวและทราย หรือการแบงแยกแตละชนิดของ
ช้ันหิน 

7.5.5  Sonic log ตรวจสอบหาคุณลักษณะความ
พรุนและความหนาแนนในช้ันหิน โดยใชคล่ืนเสียง 

7.5.6  Neutron log เปนเครื่องมือตรวจสอบคา 
นิวตรอนใชตรวจสอบความชื้นประกอบในชั้นดินทราย 

7.5.7  Caliper log ใชตรวจสอบขนาดเสนผา 
ศูนยกลางของหลุมเจาะและชวงความลึกของช้ันหินท่ี
มีรอยแตก  

7.5.8  Down hole TV ใชตรวจสอบดูสภาพ
ภายในบอ หรือลักษณะและทิศทางของแนวแตก 
โพรง และการเปลี่ยนแปลง ในแตละความลึกของช้ัน
หินแข็ง    

7.5.9  Vertical flow ใชตรวจสอบทิศทางการ
ไหลและประมาณความเร็วของนํ้าบาดาล ตามแนวดิ่ง 
ในแตละชวงความลึกของช้ันนํ้าบาดาล 

7.5.10  Horizontal flow ใชวัดทิศทางการไหล
และประมาณความเร็วของนํ้าบาดาล ตามแนวราบ ใน
แตละชวงความลึกของช้ันนํ้าบาดาล 

ดูรายละเอียดเรื่องการหยั่งธรณีหลุมเจาะใน
มาตรฐาน ทบ ส 3000-2550 และตารางที่ 3  

7.6 การเลือกใชชนิดและขนาดวัสดุกอสราง  
7.6.1  ทอกรุทอกรอง (well casing and screen) 

ทอกรุทอกรองที่จะใชติดต้ังสําหรับบอสังเกตการณ 
จะตองมีคุณสมบัติวัสดุ ขนาดและความยาว ตาม
หลักการพิจารณา ดังน้ี 

(1) เป น วั สดุ ท่ี ไ ม เ กิ ดปฏิ กิ ริ ย า กั บ
ตัวอยางนํ้าท่ีตองการเก็บทดสอบ เชน ทอพีวีซี จะ
เหมาะสมกวาทอโลหะ ในกรณีที่สารปนเปอน มีสภาพ
เปนกรดหรือดางสูง หรือตองการทดสอบสารละลาย
โลหะในนํ้าหรือในกรณีศึกษาการปนเปอนของสาร 
อินทรียระเหยงายและสารอินทรียอื่นๆ ทอโลหะจะ
เหมาะสมกวาทอพีวีซี เปนตน 

(2) มีความแข็งแรงเพียงพอตอสภาพ
การใชงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน  ชวงทําการพัฒนา
บอ และเปนบอลึก  

(3) ขนาดรองเปดทอกรอง ตองมีขนาด
เหมาะสม ควรมีพ้ืนที่เปด 15 - 20% ทําใหนํ้าไหลเขา
บอท่ีมีความเร็วเหมาะสม สามารถกรองเม็ดกรวด
ทราย ในกรวดกรุและช้ันนํ้าบาดาล ไมใหเขาบอ ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติม เก่ียวกับการคัดเลือกทอกรุทอ
กรองและการติดตั้งในมาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 
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ตารางที่ 3  การใชและขอจํากัดของแตละวิธีของการหยั่งธรณีฟสิกสหลุมเจาะ 
วิธีการหย่ัง ตัวนําในหลุมเจาะ ชนิดทอกรุ ทอกรอง รัศมีการตรวจสอบ 

(ซม.) อากาศ น้ํา เปด โลหะ พลาสติก มี ไมมี 
Sonic 4 1 1 4 4 4 4 5-50 
Resistivity 4 1 1 4 3 3 4 5-400 
Induction 1 1 1 4 1 1 1 100-400 
Natural Gamma 2 2 2 2 2 1 1 5-30 
Gamma Density 2 2 2 2 2 1 1 5-15 
Neutron 2 2 2 2 2 1 1 5-15 
Caliper 1 1 1 1 1 1 1 0 
TV 1 2 1 1 1 1 1 0 
Borehole Fluid 4 1 1 1 1 1 1 0 
Fluid Resistivity Vertical Flow 4 1 1 1 1 1 4 0 
Horizontal Flow 4 1 1 1 1 3 4 2-6 

หมายเหตุ : 1  คือ  ใชได เพราะตัวนําในหลุมเจาะไมมีผลกระทบตอเคร่ืองหยั่งธรณีฟสิกส  2  คือ  ใชได แตตองมีการปรับคา   
                3  คือ  ใชได แสดงเฉพาะคุณลักษณะแตไมแสดงเชิงปริมาณ   4  คือ ใชไมได   
(ดัดแปลงจาก U.S. EPA, 1991)  

(4) หากขนาดของบอท่ีติดต้ังไมลึก และ
ใชเพียงเพ่ือวัดระดับนํ้า จะมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 
ไมนอยกวา 51 มม. (2 น้ิว) แตสําหรับบอลึก มีการ
เก็บตัวอยางนํ้า และทดสอบปริมาณนํ้า ขนาดของบอ 
ควรมีขนาดต้ังแต 102 มม. (4 น้ิว) ขึ้นไป จะทําให
ตัวอยางนํ้าท่ีเก็บไดน้ัน มีความถูกตองมากยิ่งขึ้น 
(เพราะการพัฒนาบอกระทําไดดีกวาบอขนาด 51 มม. 
หรือ 2 น้ิว) และสามารถหาขอมูลจากการสูบทดสอบ 
ใชคํานวณหาคาคุณลักษณะของช้ันนํ้าบาดาล  

(5) ความยาวทอกรอง โดยปกติจะติดตั้ง
ยาวประมาณ 1 ม. ตรงตําแหนงชวงความลึกที่ตองการ 
ก็บตัวอยางนํ้าในช้ันนํ้าบาดาล  

(6) การเช่ือมตอทอกรุและทอกรอง ส่ิงท่ี
ดีท่ีสุด คือ การเชื่อม ถาเปนทอพีวีซี อาจตอดวยแบบ
เกลียวและขอตอ พันทับดวยเทปเทฟลอน (teflon 
tape) หรือใสโอริง (o-ring) ในขอตอเกลียว  

(7) เปนวัสดุงายแกการติดตั้งและมีราคา
ท่ีเหมาะสม  

7.6.2  กรวดกรุ คุณสมบัติ และขนาดของกรวดกรุ  
ใหใชตามมาตรฐาน ทบ พ 1000-2550  

7.6.3  การอุดขางบอใหใชตามมาตรฐาน  ทบ พ 
1000-2550 

7.7 การติดตั้งบอสังเกตการณ 
7.7.1  อุปกรณที่ เ ก่ียวของ กับงานติดตั้ งบอ

สังเกตการณ เชน โครงฐานวางทอกรุทอกรอง หูห้ิว 
ลวดสลิง  กุญแจจับและขันทอ  ฯลฯ ตองสะอาด 
ปราศจากสิ่งปนเปอนใดๆ อาจใชผงซักฟอก และฉีด
ลางดวยนํ้าสะอาด หรือใชสาร โซเดียมไบคารบอเนต 
(sodium bicarbonate) โซเดียมคารบอเนต (sodium 
carbonate) ไตรโซเดียมฟอสเฟส (trisodium phos-
phate) แคลเซียมไฮโปคลอไรท (calcium hypochlo-
rite) (Richter and Collentine, 1983)   

7.7.2  การลงทอกรุทอกรอง ใชวิธีเดียวกับการ
ลงทอบอนํ้าบาดาล (มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550) 
และการตอทอควรใชวิธีเช่ือม (welding) ถาตอดวย
เกลียวและขอตอ ควรพันทับดวยเทปเทฟลอนหรือใส



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 9/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ อ 1000-2550  การติดต้ังบอสังเกตการณ 
  การติดตามระดับ และคุณภาพน้ําบาดาล 
  

25

โอริงในขอตอเกลียว หามใชนํ้ายาละลาย (solvent) 
เช่ือมประสานเปนอันขาด เพราะทอ พีวีซีเช่ือมตอโดย
ใชนํ้ายาละลาย จะทําใหตัวอยางนํ้าท่ีเก็บได มีการ
ปนเปอน ของสารเตตระไฮโดรฟูราน (tetrahydro-
furan)  เมทธีลเอทธีลคีโตน (methylethyl ketone) 
เมทธีลบูทีล คีโตน (methylbutyl ketone) และสาร 
อินทรียสังเคราะหอื่นๆ (Sosebee et al., 1983)  

7.7.3  การกรุกรวด ใชขนาดกรวดที่เหมาะสม
กับรองเปดของทอกรอง และเม็ดกรวดทรายของชั้น
นํ้าบาดาลในชั้นหินรวน (ตามมาตรฐาน ทบ พ 1000-
2550) แตในกรณีท่ีไมไดทําการวิเคราะหขนาดเม็ด
กรวดทรายของชั้นนํ้าบาดาลแลว โดยทั่วไปจะใช
ขนาดกรวดกรุ 2 – 5 มม. หรือในช้ันนํ้าบาดาลที่เปน
ช้ันหินแข็ง อาจไมจําเปนตองกรุกรวด  

7.7.4  การอุดขางบอ โดยทั่วไปมักจะใชซีเมนต
จะมีขอเสีย สําหรับบอท่ีเปนทอพีวีซีเพราะเมื่อซีเมนต
แข็งตัว จะหดตัว (shrinkage) และเกิดเปนชองวาง
เล็กๆ ระหวางผิวทอและซีเมนต หรือเกิดรอยแตก 
(cracking) ในซีเมนต (Wehrmann, 1983) หรือ
อาจจะใชซีเมนตผสมโคลนเจาะ (bentonite) ใสโคลน
ผง 1.4 - 2.3 กก. ในนํ้า 25 ลิตร ผสมใหเขากัน แลว
เติมซีเมนต 42.6 กก. (Driscoll, 1987) วัสดุที่ใชติดตั้ง
ทุกชนิด ตองไมเปนวัสดุปนเปอน ไปเจือปนนํ้าในบอ
และในช้ันนํ้าบาดาล ทําใหตัวอยางนํ้าที่เก็บไดเกิด
ความคลาดเคลื่อน 

7.8 การพัฒนาบอ  
การพัฒนาบอสังเกตการณ กระทําโดย

วิธีการตักนํ้า สูบนํ้าดวยลม เคร่ืองสูบแบบติดตั้งที่ปาก
บอ หรือดวยเครื่องสูบนํ้าแบบจุมใต นํ้า แต มีขอ
แตกตางจากการพัฒนาบอนํ้าบาดาลทั่ วไป  คือ 
พยายามสูบนํ้าออกจากบอดวยปริมาณนํ้านอยๆ และ
สมํ่าเสมอ จนกระทั่งนํ้าท่ีสูบได มีคาสารละลายรวม 
(Total Dissolved Solids, TDS) คงที่หรือคอนขาง

คงที่ ไมควรใชวิธีการพัฒนาบอแบบรุนแรง เชน แบบ
อัดและดึงดวยลูกสูบ การเปาอัดกวนน้ําและสูบออก
ดวยลม เปนตน (ดูรายละเอียดในมาตรฐาน ทบ พ 
4000-2550 การพัฒนาบอนํ้าบาดาล) 

7.9 การวัดระดับนํ้า 
ใชเคร่ืองมือวัดระดับนํ้า แบบสายเทปไฟฟา 

หรือเคร่ืองวัดอัตโนมัติติดตั้งที่บอ ตามที่ไดกลาวในขอ 
6.5 โดยมีจุดระดับอางอิง (reference point) ซ่ึงอาจจะ
เปน ระดับนํ้าทะเลปลานกลาง ระดับพ้ืนดินหรือจุด 
อางอิง ที่สรางขึ้นใชเฉพาะในแตละพ้ืนท่ี 

กรณีมีการสูบทดสอบปริมาณนํ้า ใหปฏิบัติ
ตามวิธีการวัดระดับนํ้า ในมาตรฐาน ทบ พ 5000-
2550   

7.10  การเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล และวิเคราะห
คุณภาพน้ําในสนาม    

7.10.1  การเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล ตองทําการ
สูบนํ้าขังทิ้งออกจากบอ ดวยปริมาณนํ้ารวมประมาณ 
3-10 เทา ของปริมาตรนํ้าท่ีขังอยูในบอ (Driscoll, 
1987) หรือกระท่ังคุณภาพของน้ําอยูในสภาวะ คาของ
สารละลายรวม หรือคาความเปนกรดดาง คอนขาง
คงท่ี แลวจึงทําการเก็บตัวอยาง บางกรณีไมตองสูบ
นํ้าขังท้ิงออกจากบอ   เชน การติดตามผลการฟนฟู
สภาพพื้นท่ีท่ีถูกปนเปอน ซ่ึงตองเก็บตัวอยางนํ้า ท่ีจุด
ความลึกท่ีระบุไว ในบอสังเกตการณ ท่ีมีการติดต้ังทอ
กรองยาว หรือติดต้ังทอกรองหลายระดับความลึก ซ่ึง
มีวิธี ดังตอไปน้ี 

(1) การใชกระบอกตัก กระทําโดยหยอน
กระบอกตัก ลงอยางชาๆ เพ่ือไมใหเกิดการกวนนํ้าใน
บอ หรือเกิดนอยที่สุด ในชวงแรกที่ตักนํ้าท้ิง ควรตักท่ี
ระดับบนๆของนํ้าในบอ หลังจากนั้น คอยๆหยอน
กระบอกตัก ลงอยางชาๆ ในตําแหนงชวงความลึก
ของทอกรอง หรือในระดับความลึกที่ตองการเก็บ
ตัวอยาง ปลอยทิ้งไวสักครู เม่ือนํ้าเขาเต็มกระบอก
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แลว ดึงกระบอกขึ้นอยาชาๆ (ในชวงการขึ้นลงของ
กระบอกตักพยายามไมใหกระบอกตักครูดผิวทอกรุทอ
กรอง) จากน้ัน ถายนํ้าลงในขวดเก็บตัวอยาง  

 การเก็บตัวอยางดวยกระบอกตักจะ
เปนวิธีการที่ดี ซ่ึ งสามารถใช ได ในทุกกรณีและ
วัตถุประสงคสะดวกตอการดําเนินการ ประหยัด
พลังงาน    

(2) เคร่ืองสูบนํ้า แบบสูบท่ีปากบอ (ใช
ในกรณีท่ีระดับนํ้าขณะสูบ ลึกไมเกินกวา 6 ม. จาก
เครื่องสูบ) ติดตั้งทอดูดนํ้าที่เปนโลหะเหล็กไรสนิมหรือ
พลาสติกชนิดท่ีทนแรงดันและไมทําปฏิกิริยากับสาร
ปนเปอน มีล้ินกันกลับติดท่ีสวนปลายทอ ลงในบอ
อยางชาๆ ในตําแหนงระดับความลึกที่ตองการเก็บ
ตัวอยางนํ้า สูบนํ้าท้ิงอยางชาๆ กระท่ังคาความเปน
กรดดาง หรือคาสารละลายรวมในน้ํา ท่ีวัดไดมีคา
คอนขางคงที่ หลังจากนั้น ทําการเก็บตัวอยาง บรรจุ
ในขวดหรือภาชนะเก็บตัวอยาง เครื่องสูบนํ้าที่นิยมใช 
จะเปนแบบหอยโขง ที่ทั้งเส้ือและใบพัด ทําดวยโลหะ
เหล็กไรสนิม  ในกรณีท่ีตองการเก็บตัวอยางนํ้าท่ีมี
สารอินทรียระเหย (VOCs) ควรใชเครื่องสูบนํ้าแบบรีด 
(Nielsen and Yeates, 1985)     

(3) เครื่องสูบแบบจุมใตนํ้า มักจะทําดวย
โลหะเหล็กไรสนิม เปนที่นิยมใชสําหรับเก็บตัวอยาง
นํ้าบาดาล ในบอสังเกตการณท่ีมีขนาด ตั้งแต 76 มม. 
(3 น้ิว) ขึ้นไป เหมาะกับบอที่มีระดับนํ้าขณะสูบลึก
กวา 6 ม. หรือบอท่ีใชสําหรับสูบทดสอบปริมาณน้ํา 
กระทําโดยติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้า ท่ีระดับความลึกท่ี
ตองการเก็บตัวอยาง จากน้ัน สูบนํ้าท้ิงอยางชาๆ 

กระท่ังคาความเปนกรดดาง หรือคาสารละลายรวมใน
นํ้า ท่ีวัดไดมีคาคอนขางคงที่ หลังจากน้ัน ทําการเก็บ
ตัวอยาง บรรจุในขวดหรือภาชนะเก็บตัวอยาง อัตรา
การสูบเพ่ือเก็บตัวอยางนํ้า ไมควรเกิน 2 ลบ.ม./ ชม.   

7.10.2  ในกรณีเก็บตัวอยางสารปนเปอน ท่ีเปน
สารอินทรี ย เหลวที่ ห นักกว าและไม ละลาย นํ้ า 
(DNAPLs) ควรทําการเก็บตัวอยางที่กนบอ สวน
สารอินทรียเหลวท่ีเบากวาและไมละลายนํ้า (LNAPLs) 
ควรเก็บตัวอยางที่ระดับกลางถึงระดับบนของชวงทอ
กรอง  

7.10.3  การวิเคราะหคุณภาพน้ําในสนาม มีดังน้ี  
    (1) ลักษณะทางกายภาพ และทางเคมี 

จะครอบคลุมถึง สี ความขุน คาความเปนกรด-ดาง 
(pH) สารละลายรวมในนํ้า (TDS) คลอไรด (chloride) 
เหล็ก (iron) ความกระดางทั้งหมด (total hardness)   

    (2) ลักษณะทางชีวภาพ วิเคราะหสาร 
อินทรียหรือแบคทีเรีย ที่อาจจะมีปนเปอนในนํ้า โดย
ใชเครื่องมือตรวจสอบในสนาม ที่เรียกวา ATP วัดหา
คา adenosine triphosphate เปนตน 

7.11  การเก็บและรักษาสภาพตัวอยาง  
   ใหดําเนินตามมาตรฐาน ทบ อ 7000-2550  
7.12  บอสังเกตการณท่ีเลิกใช  

ดําเนินการอุดกลบบอ ตามคูมือ ทบ อ 
6000-2550 การอุดกลบบอนํ้าบาดล   

7.13  การเตรียมการและความสะอาดของ
อุปกรณ 

7.13.1  ตองมีการเตรียมการและวางแผนที่ดี 
เพ่ือใหดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค  ประหยัด 
เวลา และคาใชจาย  

7.13.2  ตองปรับความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
กอนใชงาน ทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ 
กอนและหลังในแตละครั้งของการเก็บแตละตัวอยาง   
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7.14  บันทึกขอมูลและรายงานผล  
 การดําเนินงานในแตละข้ันตอนผูปฏิบัติ 

จะตองบันทึกขอมูลและรายงานผลการดําเนินงาน 
เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการดําเนินงานใน
ขั้นตอนตอไป   
8. ความปลอดภัย 

การปฏิบัติงานดานความปลอดภัยใหปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 การเจาะเพื่อสํารวจและ
พัฒนาบอนํ้าบาดาล และขอปฏิบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี 

8.1 อบรมถึงขอบเขตของงานและคุณลักษณะ
ของสารปนเปอนท่ีเก่ียวของ ส่ิง ท่ีหามกระทําใน
บริเวณพ้ืนท่ีทํางาน การทําความสะอาดและการ
บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณที่ตองใช พิษภัยท่ี
อาจจะเกิดขึ้น การปฐมพยาบาล ตลอดจนเรื่องอื่นๆท่ี
จําเปน 

8.2 ใสชุดปฏิบัติงานท่ีมีการปองกันท่ีเหมาะสม
กับสารปนเปอน  

8.2.1  ไอระเหยจากสารที่มีพิษตองมีหนากาก
กรองการหายใจ หมวก แวนตา และอุปกรณปองกันท่ี
ไมซับนํ้า เชน ถุงมือยาง รองเทาบูทยาง เปนตน 

8.2.2   สารที่สามารถติดไฟ หรือระเบิดได ตอง
ใชอุปกรณปองกันท่ีไมเกิดประกายไฟ เชน รองเทา
หุมสนที่ไมเปนหัวหรือพื้นเหล็ก เปนตน ตองมีเครื่อง 
ตรวจจับกาซ เคร่ืองดับเพลิง และใชเครื่องมือท่ีสามารถ
เกิดประกายไฟ เชน สวานเจาะ โทรศัพท มือถือ เปน
ตน ในบริเวณท่ีจัดไว  

8.2.3   สารประกอบทางชีวภาพที่มีเช้ือแบคทีเรีย 
หรือไวรัส ตองมีอุปกรณปองกัน เชน ผากรอง หรือ
หนากากกรองในการหายใจ แวนตา มีถังพนหรืออาง
ลางมือใสนํ้าคลอรีน ชุดเสื้อกางเกงที่ใชแลวตองกําจัด
ท้ิง เปนตน 

8.2.4  สารกัมมันตรังสีจําเปนตองไดรับการ
ปรึกษา แนะนํา จากสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติหรือ
หนวยท่ีเก่ียวของและมีความรู 

นอกจากนี้แลว ตองมีถังเก็บนํ้าสะอาด อางลาง
มือ  และฝกบัว  สําหรับลางหรือทําความสะอาด
ผูปฏิบั ติ งานและอุปกรณ  ชุดยาสามัญท่ีจํ า เปน
เฉพาะงาน การจัดเวลาและบริเวณที่พักระหวางงาน 
และอื่นๆที่จําเปนและเปนประโยชน     
9. บุคลากร 

9.1 เปนบุคลากรชุดเดียวกับมาตรฐาน ทบ พ 
1000-2550 การเจาะเพื่อสํารวจและพัฒนาบอนํ้า
บาดาล 

9.2 ผูชํานาญการเฉพาะ คือ นักอุทกธรณีวิทยา 
วิศวกรสิ่งแวดลอม หรือนักวิทยาศาสตร ที่เก่ียวของ
และมีประสบการณ งานดานสิ่งแวดลอมและนํ้าบาดาล 
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คูมือ ทบ อ 2000-2550 
การประเมินความเสี่ยงการปนเปอนของแหลงน้ําบาดาล 

 คูมือ ทบ อ 2000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล (อ) 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 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทําใหตองเรงผล 
ผลิตที่ภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมใหเพียงพอ
กับความตองการของตลาดภายในประเทศ  และ
สงออกเพื่อนํารายไดมาพัฒนาดานตางๆ สงผลใหมี
การนําสารอันตรายมาใชในรูปแบบตางๆ มากขึ้น  
เชน ในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจการคาและการ
บริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคครัวเรือน และการ
สาธารณูปโภค กิจกรรมเหลาน้ีกอให เกิดปญหา
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้นไปดวย สงผลใหเกิดปญหาจากของเสียอันตราย
อยางหลีกเล่ียงไมได 

กรมควบคุมมลพิษไดประเมินปริมาณของเสีย
อันตราย  จากภาคอุตสาหกรรมและชุมชน  พบวา
ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนมีแนวโนมคงท่ี 
สวนปริมาณของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมมี
แนวโนมเพ่ิมมากขึ้นนับจากป พ.ศ. 2542 เปนตนมา  

ภาคเอกชนลงทุนดําเนินการที่ไดรับอนุญาตแลว 
32 แหง มีความสามารถในการกําจัดของเสียได ปละ 
606,000 ตัน จึงยังคงมีของเสียอันตรายที่ไมไดรับการ
ทําลายปละ 8 แสนตัน ท้ังน้ียังไมรวมของ เสียท่ี
ตกคางจากปกอนๆ ซ่ึงโรงงานตางๆ อาจเก็บไวเพ่ือ
นํามาใชใหมเปนบางสวน และลักลอบแอบท้ิงสวน 

ท่ีเหลือ อันมีผลตอการปนเปอนหาแหลงนํ้าผิวดิน 
และแหลงนํ้าบาดาลโดยตรง 
2. ขอบเขต 

2.1 คูมือฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการ
ประเมินความเสี่ยงการปนเปอน ของมลสารลงสูช้ันนํ้า
บาดาล  โดยพิจารณาจากผลการประเมินความ
ออนไหวของแหลงนํ้าบาดาล รวมกับศักยภาพของ
แหลงมลสารที่จะสงผลกระทบตอนํ้าบาดาลและความ
เส่ียงตอสุขภาพ 

2.2 หนวยวัดท่ีใชในคูมือน้ีเปนหนวยวัดระบบ
เมตริกหรือระบบ SI  
3. เอกสารที่เกี่ยวของ 

3.1 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
-  มาตรฐาน ทบ ส 4000-2550 การจัดทํา

แผนที่อุทกธรณีวิทยา 
-  มาตรฐาน ทบ พ 5000-2550 การสูบทด 

สอบปริมาณนํ้าบาดาล 
-  คูมือ ทบ ส 4000-2550 การจัดทําแผนที่

อุทกธรณีวิทยา 
-  คูมือ ทบ พ 5000-2550 การสูบทดสอบ

ปริมาณน้ําบาดาล 
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-  คูมือ ทบ ป 2000-2550 การประเมิน
ศักยภาพน้ําบาดาลของแองนํ้าบาดาลและการจัดทํา
แผนการใชนํ้าบาดาล 
4.  ศัพทบัญญัติ  

4.1 ความเสี่ยง (risk) หมายถึง ผลลัพธของ
ความนาจะเกิดอันตรายและผลจากอันตรายนั้น (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, 2537)  

4.2 การประเมินความเส่ียงการปนเปอนแหลง
นํ้าบาดาล (risk assessment for groundwater cont-
amination) หมายถึง กระบวนการที่ นํามาใช เพื่อ
คาดการณถึงความเปนไปได ท่ี นํ้าบาดาลจะถูก
ปนเปอนจากมลสาร 

4.3 มลพิษ (pollutant) หมายถึง ของเสีย วัตถุ
อันตรายและมลสารอื่นๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือส่ิง
ตกคางจากสิ่งเหลาน้ันท่ีถูกปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิด
มลพิษ หรือท่ีมีอยูในส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ ซ่ึง
กอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม หรือภาวะที่เปนพิษภัยอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนได และหมายความรวมถึง รังสี 
ความรอน แสง เสียง กล่ิน ความสั่นสะเทือน หรือเหตุ
รําคาญอื่นๆ ที่เกิดหรือถูกปลอยออกจากแหลงกําเนิด
มลพิษดวย (พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535) 

4.4 มลสารหรือสารปนเปอน (contaminant) 
หมายถึง สารที่ทําใหเกิดมลพิษ และสงผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชน  ซ่ึง เปนของเสียหรือสาร
ปนเปอนท่ีเปนผลผลิตท่ีไมพึงประสงคจากกิจกรรม
ตางๆ เชน สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ของเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน ของ
เสียจากกิจกรรมเหมืองแร และภาคเกษตรกรรม ลวน
มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และเปนอันตรายตอ
ส่ิงมีชีวิต 

4.5 สารอินทรียระเหย (Volatile Organic Com-
pounds, VOCs) หมายถึง สารอินทรียระเหยจาก
อุตสาหกรรม ซ่ึงมีอันตรายตอมนุษยหากไดสัมผัส 
หรือเขาสูระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร มี 15 
ชนิด (ประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 20 พ.ศ. 2543)  

4.6 ความเส่ียงดานสุขภาพ (human health 
risk) หมายถึง ความนาจะเปนของการเจ็บปวยหรือ
บาดเจ็บของประชาชนจากเหตุการณใดๆ โดยไมรวม 
ถึงความสูญเสียในทรัพยสินและสิ่งแวดลอม  

4.7 สารกอมะเร็ง (carcinogen) หมายถึง สาร 
เคมีท่ีเปนสาเหตุของโรคมะเร็ง  

4.8 สารไมกอมะเร็ง (non-carcinogen) หมายถึง 
สารเคมีที่ไมเปนสาเหตุของโรคมะเร็ง แตมีอันตราย
ตอสุขภาพ หากรางกายรับเกินคากําหนด 
5. ความสําคัญและหลักการใชงาน 

ผลจากการศึกษาความออนไหวทางอุทกธรณี 
วิทยา จะไดผลออกมาในรูปของแผนที่ DRASTIC 
และดัชนี DRASTIC ในพ้ืนท่ีตางๆ แสดงถึงความยาก
งาย ในการซึมของมลพิษลงสูช้ันนํ้าบาดาล โดยทั่วไป
สามารถใชประเมินผลไดสมบูรณในตัวเองอยูแลว แต
เม่ือนํามาประกอบกับการศึกษาดานแหลงศักยภาพ
ของมลสารในพ้ืนท่ีเดียวกัน ในรูปของการประเมิน
ความเสี่ยง ทําใหทราบถึงกระบวนการทางเคมีและ
เสนทางการปนเปอน ทิศทางการกระจายตัว และ
ขอบเขตของพ้ืนที่ซ่ึงถูกปนเปอน ทั้งน้ีเพ่ือจะไดจัดทํา
ลําดับความจําเปนเรงดวน ในการฟนฟู แหลงนํ้า
บาดาลและเลือกวิธีการฟนฟูประเภทต างๆ  ท่ี
เหมาะสมกับสารพิษเหลาน้ันโดยแบงเปน 5 กลุมเส่ียง 
คือ 

กลุมที่ 1 ความเสี่ยงต่ํามากไมมีผลกระทบตอ
แหลงนํ้าบาดาล 
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กลุมที่ 2 ความเสี่ยงต่ํามีผลกระทบนอยแกไขได 
กลุมที่ 3 ความเสี่ยงปานกลาง  มีผลกระทบ แต

สามารถควบคุมแกไขไดใชเวลาสั้น 
กลุมที่ 4 ความเสี่ยงสูง มีผลกระทบรุนแรง ตอง

ใชเวลาแกไขปานกลางตองมีการเฝาระวังการปนเปอน 
กลุมที่ 5 ความเสี่ยงสูงมาก มีผลกระทบรุนแรง 

ตองใชท้ังคนและเวลามากในการแกไข จําเปนตองเขา
ไปฟนฟูเรงดวน 
6. คําอธิบายวิธีการ 

การระบุความเสี่ยงท่ีแทจริงตองพิจารณาขอมูล
สภาพความออนไหวตามธรรมชาติของแหลง นํ้า
บาดาลรวมกับศักยภาพของแหลงมลสารที่จะสงผล
กระทบตอช้ันนํ้าบาดาล กอนท่ีนํามารวมกันเพื่อ
ประเมินความเสี่ ยง ท่ีคาดวาจะเ กิดขึ้นตอแหลง 
นํ้าบาดาล และพิจารณารวมกับผลการประเมินความ
เส่ียงตอสุขภาพดวย ดังน้ี  

6.1 การประเมินความออนไหวของแหลง 
นํ้าบาดาล  

การประเมินความออนไหวของแหลงนํ้า
บาดาล (groundwater resources vulnerability as-
sessment)  มาจากแนวคิดท่ีวาสภาวะแวดลอม และ
กิจกรรมตางๆ ในชุมชนเมือง จะกอใหเกิดการซึมของ
สารปนเปอนชนิดตางๆ ลงสูช้ันนํ้าบาดาล ดังน้ัน จึง
ควรหาวิธีปองกันหรือหลีกเล่ียงผลกระทบดังกลาวโดย
ทําการประเมินพื้นท่ีออนไหวตอการปนเปอน แลว
กําหนดใหเปนพ้ืนท่ีปองกัน (protection area) ในรูป
ของแผนที่แสดงความออนไหวตอการปนเปอน 
(groundwater vulnerability map) การแบงหนวย
พ้ืนที่ในแผนที่น้ีเปนการพิจารณาจากการใหคะแนน
ตามออนไหว โดยแสดงในรูปแบบเชิงเปรียบเทียบ
เทาน้ัน วิธีการประเมินมีหลายวิธีโดย แบงเปน 3 กลุม 
(ดังแสดงในตารางที่ 1) ดังน้ี 

กลุมที่ 1 ประเมินจากสภาพอุทกธรณีวิทยา 
(Hydrogeological Complex and Setting Methods, 
HCS) ใชขอมูลท่ีเก่ียวของจากสภาพธรณีวิทยา อุทก
ธรณีวิทยา การไหลซึมของช้ันนํ้าบาดาล วิธีน้ีเหมาะ
สําหรับพื้นท่ีขนาดใหญ ท่ีมีความซับซอนทางสภาพ
อุทกธรณีวิทยาเปนสําคัญ 

กลุมที่ 2 ประเมินโดยการวิเคราะหปจจัย
แวดลอม (parametric system methods) ซ่ึงรวมถึง 
Matrix System (MS), Rating System (RS) และ 
Point Count System Models (PCSM) แตละวิธีมี
การเลือกพิจารณาจากปจจัยกําหนด (parameter) ท่ีมี
ผลตอความออนไหวตอการปนเปอน และใหนํ้าหนัก
แกปจจัยที่มีผลมากหรือนอยตอการไหลซึมปนเปอน
ท้ังน้ีจะมีการแสดงผลออกมาในรูปของชวงคะแนน
ระดับตางๆ ที่แสดงถึงลักษณะของการปนเปอนในเชิง
ตัวเลข 

กลุมที่ 3 การประเมินจากการเปรียบเทียบ
เชิงสัมพันธและใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร (Ana-
logical Relations, AR, and Numerical Model) วิธีน้ี
ใชหลักเกณฑทางคณิตศาสตรเพ่ือแสดงการออนไหว
ซ่ึงมักใชไดดีเฉพาะสารปนเปอนบางตัว และพื้นท่ีซ่ึงมี
โครงสรางซับซอน เชน โพรงในหินปูน 

วิธีการประเมินทั้ง 3 กลุมน้ี การประเมิน
โดยวิเคราะหปจจัยแวดลอมเปนท่ีนิยมกวากลุมอื่น 
เพราะมีการนําขอมูลสภาวะแวดลอมมาประกอบการ
วิเคราะหเพื่อประเมินความออนไหวของแหลงนํ้า
บาดาลดวย ในกรณีท่ีช้ันดินช้ันบนสุดมีความหนา
พอสมควร และยังคงคุณสมบัติทางกายภาพเดิมอยู 
นิยมใชวิธี GOD (รูปท่ี 1) ซ่ึงนําเสนอโดย Foster 
(1987) โดยนําขอมูลตางๆ มาประเมิน ดังน้ี  

G = groundwater hydraulic confinement 
O = overlying strata 
D = depth to groundwater table 
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รูปท่ี 1 วิธีการ GOD (Foster, 1987) 
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ตารางที่ 1  วิธกีารประเมินความออนไหวของแหลงนํ้าบาดาล 
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Albinet & Margat (1970) 
B.R.G.M. (1976 …)  

HCS        •  • •  • • 

Varana (1968) 
Olmer & Rezac (1974)  

HCS          •   •  

Fenge (1976) RS    •     • • • • • • 
Josopait & Schwerdfeger (1979) HCS         • • •  • • 
Zampetti (1983) 
Fried (1987) 

AR          • •    

Villumsea et al. (1983) RS    •      • • • • • 
Haertle (1983) MS          • •    
Vrana (1984b) HCS •   •      •   •  
Subirana Asturias &  
Casas Ponsati (1984) 

HCS        •  • •  • • 

Engelen (1985) MS        •  • •  •  
Zaporozec (1985) RS    • • • •   • •  •  
Breeusvsma et al. (1986) HCS    • • • • • • • •   • 
Sotornikova & Vrba (1987) RS      •     • • •  
Ostry et al. (1987) HCS    •   •    •  •  
Ministry Flemish Comm (1986) MS    •   •    •  •  
Carter et al. (1987) 
Palmer (1988) 

MS    •  • •      •  

Marcolongo & Pretto (1987) 
Method 1 

RS    •    • • •     

Marcolongo & Pretto (1987) 
Method 2 

AR     •    • • •    

GOD - Foster (1987)  RS          • •  •  
Schmidt (1987) RS    •    •  • •    
Trojan & Perry (1988) PCSM • •    •   • • •  •  
Civita in Benacchio et al. (1988) HCS        •  • •  • • 
DRASTIC – Aller et al. (1987) PCSM  •  •     • • •  • • 
SINTACS – Civita (1990a)  PCSM  • • •    • • • •  • • 

หมายเหตุ :  AR - Analogical Relations, HCS - Hydrogeological Complex and Setting, MS - Matrix System,  
                PCSM - Point Count System Model, RS - Rating System. 
(จาก Civita, 1993)  
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DRASTIC เ ป น วิ ธี ก า รป ร ะ เ มิ น ค ว าม
ออนไหวของช้ันนํ้าบาดาลที่นิยมใชกันมากที่สุด Aller 
et al. (1987) พัฒนาใหกับ U.S. Environmental 
Protection Agency วิธีน้ีใชขอมูลทางอุทกธรณีวิทยา
รวม 7 ปจจัยกําหนด ไดแก depth to water table (D), 
net recharge (R), aquifer media (A), soil media (S), 
topography (T), impact of the vadose zone media 
(I), และ hydraulic conductivity of the aquifer (C) 
ผลจากการวิเคราะหแตละปจจัยกําหนดจะถูกแบงเปน
ชวงๆ และใหคาของแตละชวงตั้งแต 1 ถึง 10 หลังจาก
น้ันนําคาคะแนนที่ไดมาคูณดวยคาถวงนํ้าหนัก ซ่ึงมีคา
ตั้งแต 1 ถึง 5 ดังแสดงในสมการที่ (1) และตารางที่ 2 
เพ่ือใหไดคาถวงนํ้าหนักของพารามิเตอรที่ถือไดวามี
ความสําคัญตอความออนไหวของช้ันนํ้าบาดาล คาท่ี
มากที่สุดมีคาเทากับ 5 และคาถวงนํ้าหนักของพารา-
มิเตอรท่ีมีความออนไหวนอยที่สุดมีคาเทากับ 1 

DrDw+RrRw+ ArAw+SrSw+ TrTw+IrIw+ CrCw 
             = DRASTIC Index (1) 

เม่ือ D, R, A, S, T, I, C หมายถึง 
พารามิเตอรทั้ง 7 ตัว ของ DRASTIC   

r   หมายถึง คาที่ไดจากการแบงชวงของ 
แตละพารามิเตอรตางๆ (rating) 

w หมายถึง คาถวงนํ้าหนักของแตละพารา-
มิเตอร (weight) 

โดยการแบงชวงคาของพารามิเตอรจะ
แสดงในหัวขอวิธีการวิเคราะหของแตละปจจัยกําหนด 

คาต่ําสุดท่ีเปนไปไดของดัชนี DRASTIC 
คือ 23 และคาสูงสุดคือ 226 คาของดัชนี DRASTIC 
แสดงถึงการตรวจวัดความออนไหวในเชิงเปรียบเทียบ 
น่ันคือ พ้ืนที่ท่ีมีคาดัชนี DRASTIC มากกวาอีกพ้ืนท่ี
หน่ึง แสดงวาพื้นที่ น้ันมีความออนไหวของช้ันนํ้า
บาดาลตอการเกิดมลภาวะงายกวาอีกพ้ืนท่ีหน่ึง 
อยางไรก็ตามพ้ืนท่ีที่มีคาดัชนี DRASTIC ตํ่า ไมได
หมายถึงวาพ้ืนท่ีน้ันไมมีความออนไหวตอการเกิด
มลภาวะเลย เพียงแตเปนพ้ืนที่ท่ีมีความออนไหวนอย
กวาพื้นที่ท่ีมีคาดัชนี DRASTIC ที่สูงกวาเทาน้ัน 

เทคนิคทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ถูก
นํามาใชในการประมวลขอมูลท้ังหมดเพ่ือแสดงผล
สุดทายในรูปแผนท่ีความออนไหวของช้ันนํ้าบาดาล 
โดยการแปลงขอมูลใหเปน raster และสรางกริด 
(grid) ขนาดที่เหมาะสมเพื่อใสคาของแตละปจจัย
กําหนดไปในแตละกริด เม่ือทําการซอนทับแผนท่ีมีคา
ของแตละพารามิเตอรเขาดวยกัน ทุกพารามิเตอรใน 
กริดเดียวกันจะถูกนํามาคํานวณตามสมการ (1)  

ตารางที่ 2  พารามิเตอร DRASTIC 

พารามิเตอรทางอุทกธรณีวิทยา คาถวงนํ้าหนัก 
D  - ความลึกถึงระดับนํ้าบาดาล (depth to water table) 5 
R  - อัตราการซึมของนํ้าลงสูช้ันนํ้าบาดาล (net recharge) 4 
A  - คุณสมบัติของวัสดุที่เปนช้ันนํ้าบาดาล (aquifer media) 3 
S  - คุณสมบัติของดิน (soil media) 2 
T  - ลักษณะภูมิประเทศ (topography) 1 
I   - คุณสมบัติของวัสดุในช้ันเหนือระดับนํ้า (impact of the vadose zone media) 5 
C -  สัมประสิทธการซึมผานของชั้นนํ้า, (aquifer of the aquifer hydraulic  conductivity) 3 

(จาก Aller et al., 1987) 
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รูปที่ 2 ข้ันตอนการประเมินความออนไหว  

 

เพ่ือใหไดคาดัชนี DRASTIC ของแตละกริดเซลล 
หลังจากน้ันแบงชวงคาดัชนี DRASTIC ของทั้งพ้ืนท่ี
ศึกษา เปน 5 ชวงตามลําดับความออนไหวมากนอย 
แลวแสดงสีของแตละชวงบนแผนท่ีแสดงความ
ออนไหวของชั้น นํ้าบาดาล (DRASTIC map) 

การวิ เคราะหความออนไหวของช้ันนํ้า
บาดาลตอการเกิดมลภาวะดวยวิธี DRASTIC ใช
ขอมูลทางอุทกธรณีวิทยา 7 ปจจัยกําหนด (ตารางท่ี 
2) โดยการวิเคราะหความออนไหวของช้ันนํ้าบาดาล 
จะประเมินพื้นท่ีท่ีมีความแตกตางของศักยภาพตอ 
การปนเปอนในนํ้าบาดาลออกเปนหลายๆ  สวน  
ผลของการจัดแบงประเมินจะแสดงออกมาในรูปของ

แผนที่ ซ่ึงนําไปสูการคัดเลือกพ้ืนท่ีเพ่ือการศึกษา
วิเคราะหสถานการณการปนเปอนเพื่อวางระบบ
ติดตามการปนเปอนและวางแผนการฟนฟูทรัพยากร
นํ้าบาดาลในพื้นที่ศึกษา 

6.1.1  การหาความลึกถึงระดับนํ้าบาดาล  
ความลึกถึงระดับนํ้าบาดาล (depth to 

water table, D) เปนพารามิเตอรที่มีความสําคัญเปน
อันดับตนๆ ซ่ึงแสดงระยะทางที่มลสารจะตองเดิน
ทางผานกอนที่จะถึงระดับนํ้าบาดาล โดยทั่วไปแลว 
มลสารจะใชเวลาเดินทางไปสูระดับนํ้าบาดาลชาหรือ
เร็วขึ้นอยูกับระยะทางหรือความลึก การหาคาความ
ลึกของระดับนํ้าบาดาลพิจารณาจากชนิดของช้ัน 
นํ้าบาดาล   

ในการศึกษาเพื่อวิเคราะหคาความลึกถึง
ระดับนํ้าบาดาล (D) เร่ิมดวย ศึกษาภาพรวมของพื้นท่ี 
วาเปนช้ันนํ้าบาดาลแบบมีแรงดันหรือไมมีแรงดัน  
(รูปที่ 3) โดยพิจารณาจากขอมูลช้ันดินและช้ันหินจาก
หลุมเจาะน้ําบาดาล ช้ันนํ้าบาดาลแบบไมมีแรงดันมี
โอกาสที่จะไดรับการปนเปอนสูงกวาช้ันนํ้าแบบมี
แรงดัน เพราะช้ันนํ้าแบบมีแรงดันน้ันจะถูกปดทับดวย
ช้ันก้ันนํ้า  ซ่ึงเปนการปองกันโดยธรรมชาติจากการ
ปนเปอนที่ซึมมาจากผิวดิน เม่ือไดขอมูลความลึกของ
นํ้าบาดาลจากระดับผิวดินแลว นําขอมูลท้ังหมดเขาสู
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยตองหาคาถวงนํ้าหนัก 
และคาคะแนนความลึกถึงระดับนํ้าบาดาล (weight, 
Dw, and rating of depth to water table, Dr) ที่จะ
นํามาใชคํานวณความออนไหว ในตารางที่ 3 เปน
ตารางการใหคาถวงนํ้าหนักและคะแนนความลึกถึง
ระดับนํ้าบาดาล ท่ีดัดแปลงมาจากการใหคะแนนของ 
Aller et al. (1987) 
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รูปท่ี 3  ช้ันหินอุมนํ้ามีแรงดันและไมมีแรงดัน (Aller et al., 1987) 

ขอมูลท่ีใชในการหาคาความลึกถึงระดับ
นํ้าบาดาล ประกอบดวย 

- ขอมูลระดับนํ้าบาดาลจากบอขุด บอ
ตอกระดับต้ืน และบอบาดาลที่ระดับลึกตางๆ หากเปน 
ขอมูลทุติยภูมิ ใหแยกเปนระดับนํ้าในฤดูแลงและฤดู
ฝน 

- ขอมูลระดับนํ้าที่ทําการวัดใหมในชวง 
เวลาใกลเคียงกันโดยพยายามใหขอมูลกระจายคลุม
ท้ังพ้ืนท่ี 

- ศึกษาสภาพอุทกธรณีวิทยาของพื้นท่ี
เพ่ือแยกประเภทของชั้นนํ้าเปนแบบมีแรงดันหรือไมมี
แรงดัน 

- ขอมูลการไหลของลํานํ้าหลัก และลํานํ้า
สาขาในพื้นท่ี ซ่ึงอาจมีความสัมพันธกับระดับนํ้า
บาดาลในบอประเภทตางๆ 

 

6.1.2 การหาอัตราการซึมของนํ้าลงสูช้ันนํ้า
บาดาล  

อัตราการซึมของนํ้าลงสูช้ันนํ้าบาดาล(net 
recharge, R)  แสดงถึง ปริมาณนํ้าซ่ึงเปนตัวทําละลาย
และนํามลสารลงไปสู นํ้าบาดาล นอกจากน้ันยังเปน
ปจจัยกําหนดปริมาณนํ้าท่ีซึมไป เพ่ือเจือจางมลสาร
ตางๆ ลงไปยังช้ันเหนือระดับนํ้า (vadose zone) และ
จากนั้นจึงลงไปยังช้ันอิ่มตัวดวยนํ้า (saturated zone) 
โดยทั่วไปหากปริมาณการซึม (recharge) มาก ศักย-
ภาพในการเกิดมลภาวะในนํ้าบาดาลจะมากขึ้นเชนกัน 

ปริมาณนํ้าฝนที่ซึมลงไปยังช้ันนํ้าบาดาล
ขึ้นอยูกับชองวางในดิน ความชื้นในดินและคาสัมประ
สิทธการซึม (pesrneabiliy)ไดของช้ันดิน การระเหย
ของพืช แหลงนํ้าผิวดิน การซึมของนํ้าฝนในพ้ืนท่ี
มากกวา 90% จะเปนไปในชวงฤดูมรสุมระหวางเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
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ตารางที่ 3 คะแนน Dr และคาถวงนํ้าหนัก Dw 

ชวงคาความลึกถึง 
ระดับนํ้า (เมตร) คาคะแนน (Dr) 

0-2 
2-5 
5-10 
10-15 
15-25 
25-30 
> 30 

10 
9 
7 
5 
3 
2 
1 

คาถวงนํ้าหนัก (Dw) : 5 

(ดัดแปลงจาก Alter et al., 1987) 

อัตราการซึมของนํ้าบาดาลไมไดเปนไป
ตามสัดสวนโดยตรงกับปริมาณนํ้าฝนในพ้ืนท่ีแตขึ้นอยู
กับลักษณะทางอุทกธรณีของพื้นท่ีน้ันๆ และยังขึ้นอยู
กับปจจัยทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาอีกมากมาย 
ดังน้ันในการประเมินหาคาการซึมสูช้ันนํ้าบาดาล (net 
recharge estimation) จึงมีความคลาดเคลื่อนสูง เม่ือ
รวมความคลาดเคลื่อนจากการวัดขอมูลอุตุนิยมวิทยา 
-อุทกวิทยาที่มีหลายตัวแปร และความแตกตางของ
สภาพอุทกธรณีในพื้นท่ีดวย จึงทําใหยากที่จะไดคาท่ี
ถูกตอง 

วิธีการหาอัตราการซึมลงสูช้ันนํ้าบาดาล 
เปนส่ิงที่ยากและสําคัญที่สุดในการประเมินหาดัชนี 
DRASTIC อยางไรก็ดี พอสรุปวิธีการประเมินอัตรา
การซึมไดโดยการศึกษาสมดุลของนํ้าบาดาล ดัง
สมการ 

Recharge = Inflow – Outflow (2) 

Inflow = Rainfall + Canal seepage  
         + Irrigation Water 
 

Outflow = Run off + Evapotranspiration +  
              Soil water holding capacity 

Rainfall เปนขอมูลปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย
รายป ยอนหลังไมต่ํากวา 30 ป  

Canal Seepage เปนการซึมของนํ้า
ในทางน้ําสายหลัก หรือลําหวยสายรอง มักจะคิดเปน
อัตราสวนของปริมาณการไหลในลํานํ้า 

Irrigation water คือ นํ้าท่ีใชในการ
ชลประทาน พืชดูดสวนหน่ึงไปใชแลว ที่เหลือซึมลงสู
ช้ันนํ้าบาดาล 

Run off เปนปริมาณนํ้าท่ีไหลบนผิวดิน 
ลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ เชน หนอง บึง ผานทางแมนํ้า
คลอง ประเมินไดจากปริมาณนํ้าทาที่จดสถิติโดยกรม
ชลประทาน 

Evapotranspiration เปนคาการคาย
ระเหยของพืช  ปริมาณน้ําสวนหน่ึงซ่ึงถูกกักเก็บใน
ช้ันดินบางสวนท่ีเหลือจากการดูดซับของเน้ือดิน จะ
ซึมผานลงสูช้ันนํ้าบาดาลในขณะที่อีกสวนหน่ึงจะถูก
พืชนําไปใชในการเจริญเติบโต โดยเฉพาะพื้นท่ี
เกษตรกรรมและพ้ืนที่ปาเขา นํ้าท่ีควรจะเติมลงไปสู
ช้ันนํ้าบาดาลมีปริมาณลดลง เน่ืองจากการคายระเหย
ของพืชมีปริมาณมาก  

คาการคายระเหยของพืชคํานวณไดจาก
สมการ FAO  เพนแมน มอนไทธ (FAO Penman 
Monteith) ดังสมการ 

γ
γ

∆ + − +
=

∆ + +
2

2

0.408 900 ( ) /( 273)
(1 0.34 )

n s a
o

R u e e T
E

u
 (3)  
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เม่ือ 0E  คือ อัตราการคายระเหยของพืช
อางอิง (mm d-1)  

∆ คือ ความชันโคงความดันไอนํ้าอิ่มตัว
กับอุณหภูมิ (kPa๐C-1) 

nR  คือ พลังงานแผรังสีสุทธิ (MJ m-2d-1) 
γ  คือ คาคงตัวไซโครเมตริก (kPa๐C-1) 

2u คือ คาความเร็วลมที่ระดับความสูง 2 
เมตร จากผิวดิน (m s-1) 

−e es a คือ ปริมาณพรองความดันไอนํ้า
ในอากาศ (kPa) ที่อุณหภูมิ T (๐C)  

ในการคํานวณอัตราการคายระเหยของ
พืชในพ้ืน ท่ีศึกษาจะทําลงบนระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร โดยใชแผนท่ีการใชที่ดินเปนขอมูลพื้นฐาน 
เน่ืองจากการใชดินเพาะปลูกพืชแตละชนิดจะบงช้ีถึง
อัตราการระเหยของพืชแตกตางกัน ในขณะที่พื้นท่ี
เมืองและเขตอุตสาหกรรมอัตราการคายระเหยของพืช
จะเปนศูนย 

คาการอุมนํ้าของดิน (soil water holding 
capacity) ในเน้ือดินแตละชนิดมีความสามารถในการ
อุม นํ้าไม เทากัน อันเปนคุณสมบั ติทางกายภาพ
เฉพาะตัวของเม็ดแรในเน้ือดิน ในเน้ือดินที่มีความ 
สามารถในการอุมนํ้าต่ําจะสามารถสงผานนํ้าใหเติมลง
สูช้ันนํ้าบาดาลไดมาก ในทางตรงกันขามดินในเน้ือดิน
ท่ีมีความสามารถในการอุมนํ้าสูงจะสามารถสงผานนํ้า
ใหเติมลงสูช้ันนํ้าบาดาลไดต่ําตามตารางที่ 4  

เม่ือมีขอมูลกลุมชุดดิน ปริมาณนํ้าฝน 
ขอมูลอุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา แผนท่ีการใชที่ดิน คา 
evapotranspiration ขอมูลการใชนํ้าเพ่ือการเกษตร 
และขอมูลปริมาณนํ้าทาเฉล่ียรายป นําขอมูลท้ังหมด
เขาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และแปลงเปน raster 
ซ่ึงจะใหคาอัตราการซึมของนํ้า (R) ลงสูช้ันนํ้าบาดาล
ของท้ังพ้ืนที่ศึกษา อัตราการซึมของนํ้าท่ีไมเทากัน 

มีผลตอความออนไหวตอการปนเปอนไมเทากัน ซ่ึง
นํามาพิจารณาใชหาคาคะแนน (Rr) เพ่ือคํานวณคา
ความออนไหวจากตัวแปรน้ีหลังจากน้ันแปลงคา R ให
คะแนนหรือ Rr (ตารางที่ 5)  

6.1.3 การวิเคราะหคุณสมบัติของวัสดุที่เปนช้ัน
นํ้าบาดาล (aquifer media, A) 

พิจารณาจากวัสดุที่ประกอบช้ันนํ้าบาดาล
วาเปนตะกอนรวนหรือหินแข็ง  หินแข็ง ท่ี มีรอย
แตกราวหรือรอยเล่ือนที่ มีขนาดใหญ ทําใหความ 
สามารถในการซึมผานไดของช้ันนํ้าบาดาลดี มีความ 

ตารางที่ 4  คาการอุมนํ้าของดิน  

ประเภทของเนือ้ดิน  
คาการอุมนํ้า 
ของดิน 
(มม.) 

ดินทรายหยาบ (coarse sand) 
ดินทรายละเอียด (fine sand) 
ดินรวนปนทราย (sandy loam) 
ดินเหนียว (clay) 

17.6 
22.5 
32.5 
35.0 

(จาก Broner, 2005) 

ตารางที่ 5 คะแนน Rr และคาถวงนํ้าหนัก Rw 

ชวงคาอัตราการซึมของน้ําลงสูช้ัน
น้ําบาดาล – R (มม./ป) 

คาคะแนน (Rr) 

0 - 70 
71 - 140 
141 - 210 
211 - 280 
281 - 350 

        1 
        4 
        6 
        8 
       10 

คาถวงนํ้าหนัก (Rw) : 4 
(ดัดแปลงจาก Aller et al., 1987) 
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ออนไหวของช้ันนํ้าบาดาลมากขึ้นดวย ช้ันนํ้าบาดาลที่
เปนตะกอนรวนหรือหินแข็ง อัตราการซึมผานของนํ้า
ขึ้นอยูกับการเรียงตัวและการประสานกันของเม็ด
ตะกอนที่ประกอบเปนช้ันนํ้า นําขอมูลท้ังหมดเขาสู
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยตองหาคาถวงนํ้าหนัก
และคาคะแนนของลักษณะของช้ันหินอุมนํ้า เพื่อ
คํานวณความออนไหวตามตารางที่ 6 เปนรายละเอียด
การใหคาถวงนํ้าหนักและคะแนนของวัสดุอุมนํ้าท่ี
ดัดแปลงมาจากการใหคะแนนตามชนิดของวัสดุอุมนํ้า
ของ Aller et al. (1987) 

ตารางที่ 6 คะแนน Ar และคาถวงนํ้าหนัก Aw  

ลักษณะของวัสดุอุมน้ํา  
(aquifer media, A) 

คาคะแนน   
(Ar) 

ทรายและกรวด (sand and gravel)  
หินปูน (limestone) 
ทรายและดินเหนียว (sand and clay) 
หินทรายและหินดินดาน (sandstone and shale) 
แกรนิต (granite) 
หินแปร (metamorphic rock) 
หินภูเขาไฟ (volcanic rock) 
หินตะกอนเนื้อแนน (massive sedimentary rock) 

9 
8 
6 
6 
4 
3 
3 
2 

คาถวงน้ําหนัก (Aw) : 3  

(จาก Aller et al., 1987)  

6.1.4 การวิเคราะหคุณสมบัติของดิน 
ดิน คือ วัสดุที่อยูช้ันบนสุดของพ้ืนผิวที่มี

การผุพังและทับถมกันของซากอินทรียวัตถุ มีความลึก
ไมเกิน 1.8 เมตร (Osborn, Eckenstein, and Koon, 
1998) ดินมีผลตอปริมาณนํ้าท่ีซึมลงสูช้ันใตดินเปน
อยางมาก มลสารจะผานช้ันดินที่หดหัวหรือขยายตัว
นอยลงสูระดับนํ้าบาดาลไดยากกวาดินที่ มีความ 
สามารถในการหดหรือขยายตัวมากกวาและมีอนุภาค
ขนาดใหญกวา 

คุณสมบัติของดินในพื้นที่ศึกษา ไดมา
จากขอมูลแผนท่ีกลุมชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน โดย
นําขอมูลท้ังหมดเขาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
หลังจากนั้นหาคาคะแนนของคุณสมบัติของดิน (Sr) 
เพ่ือใชคํานวณความออนไหว ตามตารางที่ 7 

ตารางที่  7 คะแนน Sr และคาถวงนํ้าหนัก Sw  

คุณสมบัติของดิน   
(soil media, S) 

คาคะแนน 
(Sr) 

ทราย (sand) 
ทรายปนดินรวน (loamy sand) 
ดินรวนปนกรวด (gravelly loams) 
ทรายแปง (silt) 
ดินเหนียวปนทรายแปง (silty clay) 
ดินเหนียว (clay) 

      10 
9 
6 
4 
3 
1 

คาถวงนํ้าหนัก (Sw) : 2 

(จาก Aller et al., 1987)  

6.1.5 การวิเคราะหลักษณะของภูมิประเทศ  
 ขอมูลภูมิประเทศจะแสดงถึงความลาด

ชันของพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนปจจัยที่มีผลตอความเปนไปไดท่ี
มลสารจะลงสูช้ันนํ้าบาดาล ถาพ้ืนท่ีมีความลาดชัน
นอยนํ้าท่ีไหลผานและสัมผัสผิวดินมีมาก โอกาสที่มล-
สารจะลงสูช้ันนํ้าบาดาลไดก็มีมาก สวนพ้ืนท่ีที่มีความ
ลาดชันมากนํ้าจะไหลจากพื้นท่ีสูงเร็วกวาทําใหโอกาส
ท่ีมลสารจะสัมผัสผิวดินและลงสูช้ันนํ้าบาดาลมีนอย 
ขอมูลเหลาน้ีจะถูกนําเขาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
หลังจากน้ันใหคะแนนความชันของพ้ืนที่ (Tr) ตาม
ตารางท่ี 8 ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหลักษณะภูมิ-
ประเทศ  ได แก  แผนท่ีภู มิประ เทศมาตราส วน  
1: 50,000 จากกรมแผนที่ทหาร โดยการจัดกลุมคา
ความชันเปน 5 ชวง ไดแก 0-2 %, 2-6 %, 6-12 % 
,12-18 % และมากกวา 18% ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่  8  คะแนน Tr และคาถวงนํ้าหนัก Tw 

ความลาดชันของภูมิประเทศ  
(รอยละ) 

คาคะแนน (Tr) 

0-2 
2-6 
6-12 
12-18 
> 18 

10 
9 
5 
3 
1 

คาถวงน้ําหนัก (Tw) : 1 

(จาก Aller et al., 1987)  

6.1.6  การวิเคราะหคุณสมบัติของวัสดุท่ีอยูใน
ช้ันเหนือระดับนํ้า 

ความสําคัญ vadose zone ที่มีตอการ
กระจายของการปนเปอนน้ันเห็นไดชัดเจน ท้ังน้ีการท่ี
มลสารจะปนเปอนลงไปลงสูช้ันนํ้าใตดินในปริมาณ
เทาใดหรือในทิศทางใดนั้น ขึ้นอยูกับลักษณะของชั้น
ดินช้ันหินใน vadose zone เปนสําคัญ ดังน้ันในการ
วิเคราะหคาความออนไหวจึงจําเปนตองมีการพิจาร-
ณาสวนประกอบของ vadose zone โดยละเอียด 

บริเวณ vadose zone คือ บริเวณท่ีอยู
เหนือระดับนํ้าบาดาลทั้งหมด วัสดุประกอบดวย 
ตะกอนกรวดทราย และเศษหินทุกชนิด ท่ีอยูใตช้ันดิน
และอยูเหนือระดับนํ้าบาดาลข้ึนไป 

ชนิดของตะกอนใน vadose zone น้ัน
เปนตัวดัชนีบงช้ีความสามารถในการลดความรุนแรง
ของมลสารที่จะกระจายลงไปสูช้ันนํ้าบาดาล กระบวน-
การลดความรุนแรงอาจที่ เ กิดขึ้นภายในบริ เวณ 
vadose zone น้ี ไดแก 

- การลดระดับปฎิกริยาทางชีวภาพ  
(biodegradation)  

- กระบวนการปรับสภาพความเปน 
กรด-ดางของสารปนเปอนใหเขาสูสมดุล (neutrali-
zation) 

- การกรอง (mechanical filtration) 
- ปฏิกิริยาทางเคมี (chemical reaction) 
-  การระเหยและการแพรของมลสาร 

(volatilization and dispersion) ท้ังน้ีระดบัปฎิกริยา
ทางชีวภาพและการระเหยนั้นจะลดลงเมื่อความลึก
ของ vadose zone เพ่ิมขึ้น 

นอกจากน้ี vadose zone ยังเปนตัว 
ควบคุมระยะและทิศทางการเคลื่อนที่ของมลสาร ทั้ง
ยังสงผลกระทบโดยตรงตอระยะเวลาและปริมาณ 
ของมลสารที่คงคางอยูในวัสดุที่ประกอบเปนช้ันนํ้า อัน
เปนตัวแปรสําคัญท่ีควบคุมประสิทธิภาพของการลด
สารปนเปอนทางชีวภาพ 

ทิศทางในการแพรกระจายของสาร
ปนเปอนในเบื้องตนน้ันถูกกําหนดโดยปจจัยทาง
กายภาพที่สําคัญใน vadose zone เชน รอยแตกและ
รอยแยก หรือช้ันดินเหนียวหรือหินเน้ือแนนที่มีคาสัม
ประสิทธการซึมต่ํา (impermeable layer) มาแทรก
สลับอยู รวมทั้งตองคํานึงปจจัยภายนอกที่เขามา
เปล่ียนแปลงและมีผลตอวัสดุท่ีเปน vadose zone 
เชน การตอกเสาเข็ม การหลอซีเมนต การสรางตอ
หมอสําหรับส่ิงปลูกสราง ฯลฯ ท่ีอาจสงผลกระทบตอ
ทิศทางการแพรกระจายของมลสาร 

วิธีการวิเคราะหคุณสมบัติของวัสดุที่อยูใน
ช้ันเหนือระดับนํ้า สําหรับตัวแปร impact of the 
vadose zone media น้ันสามารถจําแนกไดตาม
ลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาของบริเวณ vadose zone 
โดยเริ่มตนดวยการประเมินและรวบรวมชนิดของวัสดุ
ของ vadose zone ในพ้ืนที่ศึกษา นํามาใหคะแนน
ตามศักยภาพที่เอื้อตอการปนเปอนของตัวกลางนั้น ๆ 
เปนสําคัญ ดังตารางท่ี 9  
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ตารางที่ 9  คะแนน Ir และคาถวงนํ้าหนัก Iw 

ลักษณะของวัสดุที่อยูเหนือช้ันนํ้าบาดาล คาคะแนน (Ir) 
ดินเหนียว 
ดินเหนียวปนทราย 
ทรายแปง 
หินอัคนีและหินแปร 
หินดินดาน 

1 
2 
3 
4 
5 

หินทราย 
หินปูน 
ทราย 
กรวด 

5 
6 
8 

      10 
คาถวงนํ้าหนัก (Iw) : 5 

(จาก Aller et al., 1987)  

6.1.7  การวิเคราะหสัมประสิทธการซึมผานของ
ช้ันนํ้าบาดาล  

สัมประสิทธการซึมผานของช้ันนํ้าบาดาล
(hydraulic conductivity of the aquifer, C) แสดงถึง 
ความสามารถในการยอมใหนํ้าไหลผานช้ันนํ้าบาดาล 
และเปนตัวควบคุมอัตราการไหลของน้ําบาดาลภายใต
ความแตกตางของแรงดันนํ้า โดยอัตราการไหลของน้ํา
บาดาลสงผลโดยตรงกับอัตราการเคลื่อนที่ของมลสาร
ใหกระจายออกไปเร็วหรือชาจากจุดท่ีมลสารนั้นเขาสู
ช้ันนํ้าบาดาล เม่ือช้ันนํ้าบาดาลปนเปอนดวยมลสาร 
มลสารจะแพรกระจายไปไดเร็วหรือชาเปนไปตาม
คาสัมประสิทธดังกลาว ถามีคามากมลสารจะแพร 
กระจายไปไดเร็ว  

การซึมผานน้ันขึ้นอยู กับตัวแปรสําคัญ 
ประกอบดวย คือ ชองวางภายในชั้นนํ้า ความตอเน่ือง
ของชองวางเหลาน้ัน ความพรุนระหวางเม็ดแรในหิน 
รอยแตก รอยเล่ือนในหิน รอยตอระหวางระนาบชั้นหิน 
คาการซึมผานของช้ันนํ้าบาดาลคํานวณไดจากการ 
สูบทดสอบในสนาม ซ่ึงมีตัวอยางวิธีการปฏิบัติตาม
คูมือ ทบ พ 5000-2550 คาสัมประสิทธการซึมผาน 

ของหินประเภทตางๆ แสดงในตารางที่ 10 และการให
คะแนนสัมประสิทธการซึมผานแสดงในตารางที่ 11 

ตารางที่ 10 สัมประสิทธการซึมผานของช้ันดินและหิน 

ช้ันหินและดิน 
คาการซึมผาน  

(ม./วัน) 
ดินเหนียว (clay) 
ทรายแปง (silt) 
ทรายแมนํ้า (alluvial sand) 
กรวดทราย (gravel sand) 
หินดินดาน (shale) 
หินทราย (sandstone) 

< 10-2 
10-2-1 
1 - 500 

500 - 10,000 
5x10-8 - 5x10-6 

10-4 - 10 
หินปูน (limestone) 
หินบะซอลต (basalt) 
หินแกรนิต (granite) 
หินกาบ (slate) 
หินซิสต (schist) 

10-5 - 10 
0.0003 - 3 

0.0003 - 0.03 
10-8 - 10-5 
10-7 - 10-4 

(จาก Brassington, 1988) 

ตารางที่ 11  คะแนน Cr และคาถวงนํ้าหนัก Cw 

สัมประสิทธการซึมผานของ 
ช้ันน้ําบาดาล (ม./วัน) 

คาคะแนน (Cr) 

< 0.50 
0.50 - 1.50 
1.50 - 3.50 
3.50 - 5.00 
5.00 - 10.00 

> 10.00 

1 
2 
4 
6 
8 
10 

คาถวงนํ้าหนัก (Cw) : 3 

(จาก Aller et al., 1987)  

6.1.8 สรุปวิธีการประเมินความออนไหวของ
แหลงนํ้าบาดาล 

แผนท่ีและรายงานที่ไดจากการประเมิน
ความออนไหวของแหลงนํ้าบาดาลแสดงการเปรียบ-
เทียบโอกาสที่มลสารจะซึมลงสูช้ันนํ้าบาดาล ปจจัย
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สําคัญท่ีเปนตัวกําหนดสภาพความออนไหว เรียงตาม
ความสําคัญ คือ  

ความลึกถึงระดับนํ้าบาดาล (D) คุณสมบัติ
ของวัสดุท่ีอยูเหนือระดับนํ้าบาดาล (I) อัตราการซึมของ
นํ้าลงสูช้ันนํ้าบาดาล (R) คุณสมบัติของวัสดุที่เปนช้ัน
นํ้าบาดาล (A) สัมประสิทธการซึมผานของช้ันนํ้า (C) 
คุณสมบัติของดิน (S) และลักษณะภูมิประเทศ (T) 

แผนท่ีแสดงความออนไหวของแหลงนํ้า
บาดาลนี้เม่ือนําไปซอนทับกับแผนที่ศักยภาพแหลง 
มลสารจะไดแผนที่ประเมินความเสี่ยงตอการเกิด
มลภาวะของช้ันนํ้าบาดาล  

6.2  การประเมินศักยภาพมลสาร 
การประเมินความเส่ียงท่ีช้ันนํ้าบาดาลจะถูก

ปนเปอนจากมลสารตางๆ น้ัน นอกจากตองทราบถึง
ความยากงายของการเคลื่อนท่ีของมลสารจาก
แหลงกําเนิดสูช้ันนํ้าบาดาลแลว ยังจําเปนที่จะตองมี
การศึกษาแหลงที่มาของมลสารดวย เพ่ือใหทราบถึง
จํานวนและที่ต้ังของแหลงมลสารแตละประเภทสําหรับ
การจัดทําบัญชีแหลงมลสาร รวมทั้งทราบถึงศักยภาพ
รายพ้ืนที่ เพ่ือการวิเคราะหความเสี่ยงของแหลงนํ้า
บาดาลในขั้นตอไป โดยสวนใหญ นํ้าบาดาลจะมี
คุณภาพดี เน่ืองจากผานการกรองตามธรรมชาติเปน
ระยะเวลานานกวาท่ีจะลงสูช้ันนํ้าบาดาล อยางไรก็
ตาม การดําเนินกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมและ
กิจกรรมในชุมชนที่อาจกอใหเกิดมลสารตางๆ มีผลทํา
ใหนํ้าบาดาลมีความเสี่ยงตอการปนเปอนของมลสาร 
ซ่ึง มี คุณสมบั ติในการกอมลพิษแตกตางกันตาม
ลักษณะของกิจกรรม กิจกรรมในภาคอุตสาหกรรม
หลายประเภทที่มีโอกาสกอใหเกิดมลภาวะตอแหลงนํ้า
บาดาลได เชน บริเวณท่ีฝงกลบขยะ กอให เ กิด
แอมโมเนียม ฮาโลจีเนตไฮโดรคารบอนบางชนิด ใน
เขตชุมชน กอใหเกิดอินทรียวัตถุ ไขมัน สารซักฟอก 
และ สถานีบริการน้ํามัน กอใหเกิดเบนซีน อโรมาติค

ไฮโดรคารบอนตางๆ ฮาโลจีเนตไฮโดรคารบอนบาง
ชนิด  เปนตน จากขอมูลการศึกษาวิจัยเ ก่ียวกับ
คุณสมบัติและพฤติกรรมของแหลงมลสารตางๆ 
เหลาน้ี ทําใหทราบวามีความเสี่ยงตอการปนเปอนของ
มลสาร ทั้งประเภทสารอินทรียระเหย (volatile orga-
nic compounds) และโลหะหนัก (heavy metals) 

การวิเคราะหศักยภาพของแหลงมลสารเชิง
เปรียบเทียบ คือ การแสดงถึงโอกาสท่ีพ้ืนที่หน่ึงๆ จะ
ไดรับมลสารมากกวาหรือนอยกวาอีกพ้ืนที่หน่ึง ซ่ึง
เม่ือนําขอมูลในสวนน้ีมาพิจารณารวมกับผลการศึกษา
ความออนไหวของช้ันนํ้าบาดาลในแตละพ้ืนที่ ผลที่ได
จะสามารถนําไปสูการประเมินความเสี่ยงตอการ
ปนเปอนมลสารของพ้ืนที่และจัดลําดับความสําคัญ
ของพ้ืนที่ที่มีความจําเปนเรงดวนในการฟนฟูและ
อนุรักษทรัพยากรนํ้าบาดาลตอไป 

ศักยภาพของแหลงมลสารขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการ วิธีการวิเคราะหศักยภาพจึงมีความ
หลากหลาย ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคหลักของแตละ
การศึกษา อยางไรก็ตาม แนวคิดวิธีการวิเคราะห
เกือบท้ังหมดจะคลายคลึงกัน วิธีการวิเคราะหท่ีนิยม
นํามาเปนแนวทางการศึกษาศักยภาพของแหลง 
มลสาร คือ ระบบการจัดลําดับความเสี่ยงอันตราย 
(Hazard Ranking System, HRS) ที่พัฒนาข้ึนในป 
1992 โดย Environmental Protection Agency ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. EPA) ซ่ึงเปนกลไกสําคัญ
ท่ีใชในการประเมินและจัดลําดับความสําคัญของ
สถานที่กําจัดของเสียอันตรายที่ปนเปอนดวยสารพิษ
และของเสียอันตรายในประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบน้ี
ถือเปนการใหคะแนนแตละแหลงมลสารอยางงายๆ 
โดยใชขอมูลเบื้องตนท่ีมีอยูอยางจํากัดของแตละแหลง
มลสารคะแนนจะอยูในชวง 0-100 ขึ้นอยูกับ 3 ปจจัย
หลัก ไดแก (1) แนวโนมท่ีมลสารจากแหลง กําเนิดจะ
ออกมาสูส่ิงแวดลอม (2) ลักษณะ ปริมาณ และ
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คุณภาพของมลสาร และ (3) ความเปนไปไดท่ีคนหรือ
ส่ิงแวดลอมบริเวณน้ีจะสัมผัสกับมลสารเหลาน้ัน 

การประเมินศักยภาพของมลสารประกอบ
ดวยขั้นตอนการทํางาน 9 ขั้นตอน (รูปที่ 4) ไดแก 

(1) รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของดานมลสาร  
และแหลงมลสาร 

(2) ศึกษาและคัดเลือกวิธีการประเมิน 
ศักยภาพแหลงมลสารแตละประเภท 

(3) กําหนดเกณฑการประเมินศักยภาพ  
แหลงมลสารแตละประเภท 

(4) ศึกษาลักษณะการใชประโยชนท่ีดิน  
และจัดทําแผนที่ท่ีตั้งมลสาร 

(5) รวบรวมวิเคราะหและจําแนกมลสาร 
ตามแหลงกําเนิดประเภทตางๆ  

(6) จัดทําฐานขอมูลสารเคมีอันตรายตอ 
นํ้าบาดาล 

(7) วิเคราะห ประเมินศักยภาพ  
แหลงมลสารแตละประเภท 

(8) กําหนดเกณฑการประเมินศักยภาพ 
มลสารโดยรวม 

(9) วิเคราะหประเมินศักยภาพแหลง 
มลสารโดยรวม 

การประเมินแหลงมลสาร เพ่ือเลือกพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเสี่ยงตอการปนเปอนมลสารในน้ําบาดาลน้ันตอง 
พิจารณา 3 ปจจัยหลัก ไดแก ความออนไหวทางดาน
ส่ิงแวดลอม การบริหารการจัดการแหลงกําเนิดมลสาร
ตางๆ และสภาพอุทกธรณีวิทยาบริเวณแหลงกําเนิด
มลสาร 

การคัดเลือกพ้ืนที่ที่ มีความเส่ียงตอการ
ปนเปอนประกอบการประเมินศักยภาพของแหลง 
กําเนิดมลสารที่แตกตางกันไปตามประเภทของแหลง
มลสาร 6 ประเภท ไดแก 

(1) แหลงมลสารประเภทสถานที่กําจัด 
ขยะมูลฝอย 

(2) แหลงมลสารประเภทอุตสาหกรรม 
(3) แหลงมลสารประเภทสถานีบริการ 

นํ้ามัน 
(4) แหลงมลสารประเภทระบบบําบดั 

นํ้าเสียรวมของชุมชน 
(5) แหลงมลสารประเภทเหมืองแร 
(6) แหลงมลสารประเภทเกษตรกรรม 
การประเมินศักยภาพของแหลงมลสาร 

แตละประเภทจะประเมินผลแสดงออกมาเปนระดับ
ความรุนแรงของแหลงมลสารที่สงผลกระทบตอนํ้า
บาดาล ซ่ึงจะนําไปสูการคัดเลือกพ้ืนท่ีเพ่ือการศึกษา
วิเคราะหสถานการณการปนเปอนและเพ่ือวางระบบ
ติดตามการปนเปอนและวางแผนการฟนฟูทรัพยากร
นํ้าบาดาลในพื้นที่ศึกษาตอไป 

6.2.1 แหลงมลสารประเภทสถานที่กําจัดขยะ 
มูลฝอย 

(1) วิธีการกําหนดเกณฑ ปจจัยที่นํามา
พิจารณาเพื่อกําหนดเกณฑ การประเมินศักยภาพ
แหลงมลสารประเภทสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย มีดังน้ี 

(1.1)  วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ใชอยู
ในปจจุบันและระบบการปองกันการปนเปอนนํ้า
บาดาลโดยที่การฝงกลบอยางปลอดภัย (secure 
landfill) มีการจัดการเตรียมมาตรการดานการปองกัน
นํ้าชะมูลฝอยไหลซึมลงสูแหลง นํ้าบาดาลดี ท่ี สุด 
โอกาสที่นํ้าชะมูลฝอยจะลงสูแหลงนํ้าบาดาลจึงนอย
ท่ีสุด และสถานที่กําจัดขยะแบบเทกองไมมีระบบการ
ปองกันนํ้าชะมูลฝอยไหลซึมลงสูแหลงนํ้าบาดาล
โอกาสที่นํ้าชะมูลฝอยจะลงสูนํ้าบาดาลมากที่สุด 
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 รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของดานมลสารและแหลงมลสาร

ศึกษาและคัดเลือกวิธีการประเมินศักยภาพ
แหลงมลสารแตละประเภท 

กําหนดเกณฑการประเมิน 
ศักยภาพแหลงมลสารแตละประเภท 

ศึกษาลักษณะการใชประโยชนท่ีดินและ
จัดทําแผนท่ีท่ีตั้งแหลงมลสารแตละประเภท 

รวบรวม วิเคราะห จําแนก  
มลสารตามแหลงกําเนิดประเภทตางๆ ดังนี ้

- แหลงมลสารอุตสาหกรรม 
- แหลงมลสารสถานที่ฝงกลบขยะ 
- แหลงมลสารโรงบําบัดน้ําเสียชุมชน 
- แหลงมลสารเกษตรกรรม 
- แหลงมลสารสถานีบริการนํ้ามัน 
- แหลงมลสารเหมืองแร 

จัดทําฐานขอมูล 
สารเคมีอันตรายตอนํ้าบาดาล 

วิเคราะหประเมินศักยภาพแหลงมลสารแตละประเภท 

กําหนดเกณฑการประเมินศักยภาพแหลงมลสาร
โดยรวมในพื้นท่ีศึกษา 

วิเคราะห ประเมิน  
ศักยภาพแหลงมลสารโดยรวมในพื้นท่ีศึกษา  

 

รูปท่ี 4  ขั้นตอนการประเมินศักยภาพมลสาร 

 รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของดานมลสารและแหลงมลสาร 

 ศึกษาลักษณะการใชประโยชนท่ีดินและ 
จัดทําแผนที่ต้ังแหลงมลสารแตละประเภท 

 ศึกษาและคัดเลือกวิธีการประเมินศักยภาพ 
แหลงมลสารแตละประเภท 

กําหนดเกณฑการประเมิน 
ศักยภาพแหลงมลสารแตละประเภท 

รวบรวม วิเคราะห จําแนก 
มลสารตามแหลงกําเนิดประเภทตางๆ ดังน้ี 
       -  แหลงมลสารอุตสาหกรรม 
       -  แหลงมลสารสถานที่ฝงกลบขยะ 
       -  แหลงมลสารโรงบําบัดน้ําเสียชุมชน 
       -  แหลงมลสารเกษตรกรรม 
       -  แหลงมลสารสถานีบริการน้ํามัน 
       -  แหลงมลสารเหมืองแร 

จัดทําฐานขอมูล 
สารเคมีอันตรายตอน้ําบาดาล 

  วิเคราะหประเมินศกัยภาพแหลงมลสารแตละประเภท 

กําหนดเกณฑการประเมินศักยภาพแหลงมลสาร 
โดยรวมในพื้นท่ีศึกษา 

วิเคราะห ประเมิน 
ศักยภาพแหลงมลสาร โดยรวมในพื้นท่ีศึกษา 
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(1.2)  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกําจัดตอ
วัน ขนาดพื้นท่ีที่ใชในการกําจัดขยะท่ีใชไปแลว และ
ระยะเวลาที่เปดใชสถานที่กําจัดขยะ ปจจัยทางดาน
ปริมาณขยะ ขนาดพื้นท่ีที่ใชกําจัดขยะ และระยะเวลา
ท่ีเปดใชเหลาน้ีจะเปนตัวบงช้ีถึงปริมาณนํ้าชะมูลฝอย
ท่ีเกิดขึ้นในสถานที่กําจัดแตละแหงวาจะมีมากหรือ
นอยเพียงใด  นอกจากนี้ ระยะเวลาที่เปดใชสถานที่
กําจัดขยะ หรืออายุของสถานที่กําจัดขยะมีความ 
สัมพันธ กับคุณภาพของนํ้าชะมูลฝอย  (leachate 
quality) ซ่ึงสามารถนําไปพิจารณาจัดเกณฑการให
คะแนนได โดยเกณฑการใหคะแนนจะเนนผลกระทบ
ตอนํ้าบาดาลเปนสําคัญ ดังน้ัน ปริมาณขยะตอวัน 
ขนาดพื้นที่ท่ีใชกําจัด และระยะเวลาที่เปดใชย่ิงมากจะ
กอใหเกิดนํ้าชะมูลฝอยมาก โอกาสที่ นํ้าบาดาลจะ
ไดรับการปนเปอนจึงมีสูง 

(1.3)  ประเภทของขยะ  ประเภทของ
ขยะท่ีรับกําจัดจะเปนตัวบงช้ีถึงองคประกอบและ
คุณภาพของนํ้าชะขยะมูลฝอย โดยของเสียอันตราย
จากอุตสาหกรรม จะสงผลใหนํ้าชะมูลฝอยมีสารเคมี
อันตรายตางๆ เปนองคประกอบ จึงทําใหโอกาสที่นํ้า
บาดาลจะปนเปอนสารเคมีอันตรายมีสูงกวาขยะมูล
ฝอยที่มาจากชุมชนทั่วไป 

(1.4)  ลักษณะดินของแหลงฝงกลบ
ขยะ ลักษณะดินจะบงช้ีถึงการยอมใหนํ้าซึมไดของดิน 
(permeability) โดยบริเวณที่เน้ือดินเปนดินทรายหยาบ
หรือเปนกรวดจะมีคาสัมประสิทธการซึมสูง โอกาสท่ี
นํ้าบาดาลจะได รับการปนเปอนจึงมีสูงในขณะท่ี
บริเวณท่ีมีเน้ือดินเปนดินเหนียวท่ีไมมีชองวางของดิน
ในแนวด่ิง หรือบริเวณที่ดินที่มีช้ันดานที่มีการสมาน
ตัวดี จะใหนํ้าซึมผานไดนอย โอกาสที่นํ้าบาดาลจะ
ไดรับการปนเปอนจึงนอย 

(1.5)  สภาพแวดลอมทางกายภาพ
โดยรอบสถานที่ท่ีกําจัดขยะ  เปนเกณฑท่ีกําหนดข้ึน
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอชุมชนเปนหลัก โดยกําหนด

เกณฑตามเกณฑการคัดเลือกพ้ืนที่ของสถานที่ฝง
กลบขยะมูลฝอยตามท่ีกรมควบคุมมลพิษ (2543) ได
กําหนดไว คือ สถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอยควรตั้งอยู
หางจากแหลงนํ้าธรรมชาติหรือที่มนุษยสรางขึ้นมา 
รวมทั้งพ้ืนท่ีชุมนํ้า (wetland) ไมนอยกวา 300 เมตร 
และควรตั้งอยูหางจากชุมชนไมนอยกวา 1 กิโลเมตร 

(2) เกณฑการใหคะแนน และจัดระดับ
ความรุนแรง เ ม่ือประเมินศักยภาพแหลงมลสาร
ประเภทสถานที่ กําจัดขยะมูลฝอยโดยใช เกณฑ
ดังกลาวขางตนแลว จะตองนําคะแนนที่ไดมาจัดกลุม
ตามระดับความรุนแรงออกเปน 5 ระดับ (ตารางที่ 12 
และ ตารางที่ 13)  

6.2.2 แหลงมลสารประเภทอุตสาหกรรม 
ของเสียอุตสาหกรรมจัดเปนมลสาร

ประเภทอุตสาหกรรม โดยของเสียที่เกิดขึ้นมีทั้งในรูป
ท่ีเปนกากของเสียและนํ้าเสีย มลสารจากอุตสาหกรรม
เปนมลสารที่มีความรุนแรงสูง เน่ืองจากมีปริมาณมาก
และเปนอันตรายสูง อันตรายจากของเสียขึ้นอยูกับ
ประเภทของอุตสาหกรรม ท้ังน้ีมลสารจากอุตสาห-
กรรมเกิดจากหลายกระบวนการตั้งแตการจัดเก็บ
วัตถุดิบหรือสารเคมีท่ีใชในขั้นตอนการผลิต ของเสียท่ี
เกิดจากกระบวนการผลิต รวมท้ังนํ้าเสียที่เกิดจากการ
ลางวัตถุดิบและเครื่องมือตางๆ เปนตน การจัดการ
ของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นอยางไมเหมาะสมจะ
สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมภายนอก รวมทั้งอาจ
สงผลกระทบตอนํ้าบาดาลอีกดวย   

จากขอมูลการจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรม 
พบวามีอุตสาหกรรมสําคัญ 14 หมวด ท่ีใชวัตถุดิบ
และปลอยของเสียประเภทสารอินทรียระเหยงาย และ
โลหะหนัก ท่ีแสดงในตารางที่ 14  ของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม แบงเปน 2 ประเภท คือ ของเสียท่ีไม
เปนอันตราย ไดแก เศษวัตถุดิบจากอุตสาหกรรม เชน 
เศษผัก ผลไม เน้ือสัตว เศษกระปอง และบรรจุภัณฑ  
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ตารางที่ 12 เกณฑการใหคะแนนแหลงมลสารประเภทสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

ลําดับที่ ปจจัยกําหนด 

คะแนน 
น้ําหนัก 

(weighing factor) 

ผลคูณ  
(คะแนน x 
นํ้าหนัก) 

1 2 3 4 5  
1 วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ใชอยูใน

ปจจุบันและระบบปองกันการปนเปอน
นํ้าบาดาล 

 
 
 

     
 
 

 
 
 

- ฝงกลบอยางปลอดภัย  
(secure landfill) 

x      
 
 
 
5 

5 

- ฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
(sanitary landfill) และใชวัสดุกันซึม
สองชั้น (double liner) 

  
x 

    
10 

- ฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
(sanitary landfill) และใชวัสดุกันซึม
เปนแผนวัสดุสังเคราะหชั้นเดียวกับ
ดินที่มีอัตราการไหลซึมตํ่า (single 
geosynthetic liner with low 
permeable soil) หรือใชวัสดุกันซึม 
(composite liner) 

   
 
 
x 

   
15 

- ฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
(sanitary landfill) และใชวัสดุกันซึม
เปนดินที่มีอัตราการไหลซึมตํ่า (low 
permeable soil liner) 

    
 
x 

  
20 

- ฝงกลบไมถูกหลักสุขาภิบาล หรือ
การเทกอง (open dump) 

    x 25 

2 ปริมาณขยะมูลฝอยที่จํากัด  
(ตันตอวัน) < 10 ตันตอวัน 

 
x 

     
 
 
3 

 
3 

10-50 ตันตอวัน  x    6 
> 50-100 ตันตอวัน   x   9 
> 100-300 ตันตอวัน    x  12 
> 300 ตันตอวัน     x 15 
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ตารางที่ 12 เกณฑการใหคะแนนแหลงมลสารประเภทสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย (ตอ)  

ลําดับที่ ปจจัยกําหนด 
คะแนน นํ้าหนัก 

(weighing factor) 
ผลคูณ 

(คะแนน x นํ้าหนัก) 1 2 3 4 5 
3 ขนาดพื้นที่ที่ใชในการกําจัดขยะที่ใชไป

แลว 
< 5 ไร 

 
 
x 

     
 
3 

 
 
3 

10-50 ไร  x    6 
> 10-20 ไร   x   9 
> 20-50 ไร    x  12 
> 50 ไร     x 15 

4 ระยะเวลาที่เปดใชสถานที่กําจัดขยะ 
< 2 ป 

 
x 

     
3 

 
3 

2-5 ป  x    6 
> 5-10 ป   x   9 
> 10-15 ป    x  12 
> 15 ป     x 15 

5 
 

ประเภทของขยะมูลฝอยที่รับกําจัด 
- ขยะฝอยชุมชน ที่คัดแยกขยะเปยก
ออกไป เหลือแตขยะแหงประเภทที่เผา
ไหมได เชน กระดาษ เศษผา และ 
พลาสติก 

 
 
x 

     
 

 
 
 
 
4 

 
 
4 

- ขยะมูลฝอยชุมชนที่คัดแยกขยะเปยก
ออกไป เหลือแตขยะแหงประเภทที่เผา
ไหมไมได เชน โลหะ แกว และกระปอง 

 x    8 

- ขยะมูลฝอยชุมชนที่คัดแยกขยะแหง
ออกไป เหลือแตขยะเปยก เชน เศษ
อาหาร ผัก ผลไม 

  x   12 

- ขยะชุมชนที่ไมมีการคัดแยกขยะ    x  16 
- ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 
(hazardous waste) 

    x 20 
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ตารางที่ 12 เกณฑการใหคะแนนแหลงมลสารประเภทสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย (ตอ)  

ลําดับที่ ปจจัยกําหนด 
คะแนน นํ้าหนัก 

(weighing factor) 
ผลคูณ 

(คะแนน x นํ้าหนัก) 1 2 3 4 5 
6 ลักษณะดินของแหลงฝงกลบขยะ  

- ดินเหนียวที่ไมมีชองวาง 
เรียงตัวในแนวดิ่งหรือเปนช้ันดาน 
ที่มีการเชื่อมตัวแข็งแรง 

 
 
x 

    

2 

 
 
2 

- ดินที่มีเน้ือออกเปนดินรวน ทราย
แปงหรือดินเหนียวที่มีโครงสราง
เลว 

 x    4 

- ดินรวน หรือดินรวนปนทรายแปง   x   6 
- ทรายปนดินรวน หรือดินรวนปน
ทราย 

   x  8 

- ทรายหยาบ กรวด ลูกรัง     x 10 
7 
 

สภาพแวดลอมกายภาพโดยรอบ
สถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอย 
7.1 แหลงนํ้าสาธารณะใกลเคียง 
- ไมมีแหลงนํ้าสาธารณะใกลเคียง 
หรือมีแหลงนํ้าสาธารณะอยูหาง
มากกวา 300 เมตร 

 
 
 
x 

     
 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 
1 

- มีแหลงนํ้าสาธารณะใกลเคียงใน
ระยะหางนอยกวา 300 เมตร 

 x     
2 

7.2 ชุมชนบริเวณใกลเคียง (1) 
- มีชุมชนบริเวณใกลเคียงในรัศมี 
มากกวา 1 กม. 

 
x 

     
1 

- มีชุมชนบริเวณใกลเคียงภายใน
รัศมี 1 กม. 

 x    2 

ผลรวมคะแนนเต็ม (คิดเปน 100%) 104 
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ตารางที่ 13  การจัดระดับความรุนแรงของแหลงมลสารที่มีผลกระทบตอนํ้าบาดาล 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด คะแนน 
(%) 

1 นอยมาก ไมมีผลกระทบตอนํ้าบาดาล อยางมีนัยสําคัญ นอยกวา 
45 

2 นอย มีผลกระทบตอนํ้าบาดาลเล็กนอย สามารถควบคุมหรือแกไขได 46 - 60 

3 ปานกลาง มีผลกระทบตอนํ้าบาดาลสามารถควบคุมหรือแกไขไดในระยะเวลาสั้น 60 - 75 

4 สูง มีผลกระทบตอนํ้าบาดาลรุนแรง ตองใชเวลาในการแกไขระยะปานกลางอีกทั้งมี
ผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ ควรจัดใหมีระบบการเฝาระวังการปนเปอน 

76 - 90 

5 สูงมาก มีผลกระทบตอนํ้าบาดาลรุนแรงมาก ตองใชทรัพยากรและเวลาในการแกไขระยะ
ยาว อีกทั้งมีผลกระทบตอชุมชนเปนบริเวณกวาง หรือหนวยงานของรัฐตองเขา
ดําเนินการแกไขหรือเขาไปฟนฟูอยางเรงดวนตองมีระบบติดตามตรวจสอบการ
ปนเปอน 

> 90 

 

ตารางที่ 14  ของเสียจากอุตสาหกรรม 14 หมวด  

หมวดอุตสาหกรรมสําคัญ สารอินทรียระเหย (VOCs) ที่พบ โลหะหนักที่พบ 
1. อุตสาหกรรมอาหาร trimethylamine - 
2. สิ่งทอ benzene, carbontetrachloride, 

dichloromethane, toluene, 
dichloromethane, trichloroethylene, 
xylene 

antimony compounds, chromium 
compounds, copper compound 

3. ผลิตภัณฑหนังสัตวและ
ผลิตภัณฑจากหนังสัตว 

benzene, carbontetrachloride, 
dichloromethane, toluene, 
dichloromethane, trichloroethylene, 
xylene 

antimony compounds, chromium 
compounds, copper compound 

4. ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ
กระดาษ 

toluene zinc compounds 

5. เคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี benzene, carbontetrachloride, 
dichloromethane, toluene, 
dichloromethane, trichloroethylene, 
xylene 

- 

(ดัดแปลงจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2539 และ Shreve and Brink, 1977) 
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ตารางที่ 14  ของเสียจากอุตสาหกรรม 14 หมวด (ตอ)  

หมวดอุตสาหกรรมสําคัญ สารอินทรียระเหย (VOCs) ที่พบ โลหะหนักที่พบ 
6. ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม benzene, carbontetrachloride, 

dichloromethane, toluene, 
dichloromethane, trichloroethylene, 
xylene 

- 

7. ยางและผลิตภัณฑยาง benzene, ethylbenzene, styrene, 
toluene,  xylene 

- 

8. ผลิตภัณฑพลาสติก benzene, dichloromethane, 
ethylbenzene, styrene, toluene, xylene, 
1,1,1-trichloroethane 

antimony compounds, chromium 
compounds, cobalt compounds, lead 
compounds, manganese compounds 

9. ผลิตภัณฑอโลหะ benzene, ethylbenzene, toluene, 
styrene, xylene 

antimony compounds, lead compounds, 
lithium compounds, barium compounds, 
manganese compounds 

10. ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน trichloroethylene, xylene chromium compounds, copper 
compounds, lead compounds, zinc, 
manganese compounds, nickel 

11.ผลิตภัณฑโลหะ trichloroethylene, xylene chromium compounds, copper 
compounds, lead compounds, zinc, 
manganese compounds, nickel 

12. ผลิตเครื่องจักร และ
เครื่องกล 

trichloroethane, toluene chromium compounds, copper 
compounds, lead compounds, manganese 
compounds, nickel, zinc compounds 

13. ผลิตเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณ 

trichloroethane, toluene - 

14. ผลิตยานพาหนะและ
อุปกรณ รวมท้ังซอม
ยานพาหนะและอุปกรณ 

trichloroethylene, toluene, xylene chromium compounds, copper 
compounds, lead compounds, manganese 
compounds, nickel, zinc compounds 

(ดัดแปลงจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2539 และ Shreve and Brink, 1977) 
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เศษผาจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน และ
ของเสียที่เปนอันตราย ไดแก บรรจุภัณฑของสาร
ปราบศัตรูพืช และสารเคมีตางๆ ช้ินสวนอิเลคทรอ-
นิกส ตะกอนกนถังกล่ันนํ้ายาเคมีตางๆ ขยะที่มีใย 
แอสเบสตอสปนเปอน กากตะกอนที่มีโลหะหนักเปน
สวนประกอบ เปนตน โดยของเสียอันตรายสวนใหญ
จะถูกสงไปกําจัดที่ศูนยรับบริการกําจัดกากของเสีย
อันตราย 

การบําบัดกากของเสียอันตรายในปจจุบัน 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกําหนดให
บริษัทผูใหบริการกําจัดของเสียอันตราย ท่ีได รับ
อนุญาตจากหนวยงานราชการเปนผูดําเนินการจัดเก็บ
และกําจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง 
โดยโรงงานจะตองยื่นขออนุญาตนําของเสียออกนอก
โรงงานตอการนิคมอุตสาหกรรม และยื่นขออนุญาต
ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรณีท่ีกําจัดขยะท่ัวไป
และขยะอันตราย ท้ังน้ีในแตละนิคมฯ จะมีผูใหบริการ
บําบัดและกําจัดของเสียอันตรายเขามามีสวนในการ
รับผิดชอบในการกําจัดตอไปกากของเสียอันตรายหรือ
ขยะท่ีเกิดขึ้นจากนิคมอุตสาหกรรมจะถูกสงไปกําจัดท่ี
ศูนยบําบัดและกําจัดกากของเสียอันตรายหรือสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  ดัง น้ันในการประเมิน
ศักยภาพแหลงมลสารประเภทอุตสาหกรรม จึงใช
เกณฑการประเมินเชนเดียวกันกับการประเมิน
ศักยภาพแหลงมลสารประเภทสถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอยชุมชนและใหความสํ า คัญกับ พ้ืนที่ ท่ี ได รับ
ผลกระทบเนื่องจากมีการลักลอบท้ิงกากของเสีย
อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม  ซ่ึ งถื อว า มี
ผลกระทบตอนํ้าบาดาลรุนแรงมาก กลาวคือตองใช
ทรัพยากรและเวลาในการแกไขระยะยาว อีกทั้งมี
ผลกระทบตอชุมชนเปนบริเวณกวาง หรือหนวยงาน
ของรัฐตองเขาดําเนินการแกไขหรือเขาไปฟนฟูอยาง
เรงดวน ตองมีระบบติดตามตรวจสอบการปนเปอน 

6.2.3  แหลงมลสารประเภทสถานีบริการนํ้ามัน
เช้ือเพลิง 

มลสารจากสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง
ประกอบด วย  สารประกอบ เบนซี นอโรมาติ ค
ไฮโดรคารบอนตางๆ ฮาโลจีเนตไฮโดรคารบอนบาง
ชนิด ซ่ึงสารประกอบเหลาน้ีมีความเปนพิษตอมนุษย
สัตวและส่ิงแวดลอม การปนเปอนของมลสารประเภทนี้
สวนใหญเกิดจากการรั่วไหล ของสารในภาชนะที่เก็บ 
ซ่ึงทําใหเกิดการปนเปอนในดิน รวมถึงนํ้าบาดาล โดย
การปนเปอนน้ันขึ้นอยูกับสภาพพื้นท่ี และตําแหนงท่ีมี
การรั่วไหลถังบรรจุบนดิน อีกท้ังหากเกิดการรั่วไหล
ของถังบรรจุใตดินจะทําใหมีการควบคุมยาก 

(1) วิธีการกําหนดเกณฑ  
  การกํ าหนดเกณฑการประเมิน

ศักยภาพแหลงมลสาร เพ่ือใชในการคัดเลือกแหลงมล
สารประเภทสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงที่มีความ
เส่ียงตอการปนเปอนมลสารลงสู ช้ันนํ้าบาดาลนั้น
พิจารณาจากลักษณะการปนเปอนของมลสารที่คาดวา
จะเกิดจากสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง เชนถังบรรจุ
นํ้ามันที่อยูใตดิน ภาชนะขนถายหรือเก็บกักนํ้ามัน
เคร่ืองใชแลวหลังจากมีการเปลี่ยนถายนํ้ามันเคร่ือง
โดยมีขอมูลท่ีสําคัญ ดังน้ี 

(1.1)  ประวัติการเกิดการรั่วไหลของ
นํ้ามัน เน่ืองจากสถานีบริการน้ํามันที่อยูในสถานะเปด
ใหบริการในปจจุบัน สวนมากจะตองคํานึงถึงมาตรการ
ปองกันการรั่วไหลของนํ้ามันเช้ือเพลิงในภาชนะบรรจุ
เพ่ือประโยชนของกิจการ ดังน้ันการรั่วไหลท่ีมีปริมาณ
มากพอท่ีจะสงผลตอการปนเปอนของมลสาร ลงสูช้ัน
นํ้าบาดาลจึงนาจะเกิดจากการออกแบบโครงสรางของ
ภาชนะบรรจุ ความหนา และชนิดของวัสดุท่ีใชประกอบ
เปนภาชนะ 

(1.2)  ระยะหางจากแหลงนํ้า เน่ืองจาก
ปริมาณการปนเปอนของมลสารลงสูช้ันนํ้าบาดาลเกิด
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จากการที่ นํ้ า เปนตัวพา  ระยะหางจากแหลง นํ้า
ธรรมชาติ จึงถูกนํามาพิจารณาเพื่อใหสามารถแสดง
ระดับความรุนแรงหรือปริมาณการปนเปอนของ 
มลสารจากสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงตอช้ันนํ้า
บาดาล โดยมีสมมติฐานท่ีวา ระยะหางจากแหลงนํ้ายิ่ง
มาก ปริมาณการปนเปอนของมลสารจากสถานีบริการ
นํ้ามันเช้ือเพลิงตอคุณภาพนํ้าบาดาล จะมีปริมาณ
นอยลง  

(2) เกณฑการใหคะแนนและจัดระดับ
ความรุนแรง 

  เกณฑการใหคะแนนเพื่อประเมิน
ศักยภาพแหลงมลสารประเภทสถานีบริการนํ้ามัน
เช้ือเพลิง ดังตารางที่ 15 เม่ือประเมินศักยภาพแหลง
มลสารประเภทสถานีบริการนํ้ามันโดยใชเกณฑ
ดังกลาวขางตนแลว จะตองนําผลคะแนนที่ไดไปเทียบ

ระดับความรุนแรง ซ่ึงท่ีปรึกษาไดแบงกลุมตามระดับ
ความรุนแรงออกเปน 5 ระดับ ดังตารางท่ี 13  

6.2.4 แหลงมลสารประเภทระบบบําบดันํ้าเสีย
ชุมชน  

นํ้าเสียจากแหลงกําเนิดนํ้าเสียชุมชนสวน
ใหญมาจากบานเรือน ท่ีอยูอาศัย โรงแรม อาคาร
พาณิชย รานอาหาร ภัตตาคาร กิจกรรมใหบริการ 
เปนตน ซ่ึงรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณในการจัดการ
นํ้าเสียโดยการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนแลว แตการดําเนินงาน
ระบบบําบัด นํ้า เสียประสบกับปญหา  ด านขาด
งบประมาณ ขาดบุคลากรที่ชํานาญ และที่สําคัญคือ 
ขาดความพรอมในการบริหารการจัดการ จนไม
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอเน่ือง 

ตารางที่ 15  เกณฑการใหคะแนนแหลงมลสารประเภทบริการนํ้ามัน 

ลําดับที่ ปจจัยกําหนด 
คะแนน นํ้าหนัก 

(weighing factor) 
ผลคูณ  

(คะแนน x นํ้าหนัก) 1 2 3 4 5 
1 ความหนาของเหล็กที่ประกอบ

เปนถังนํ้ามัน 
- นอยกวา  7 มม. 
- หนากวา  7 มม. 

 
 
 

  
 
x 

  
 
 
x 

 
 
2 

 
 
6 
10 

- ไมเคยระเบิด x      2 
2 ระยะหางจากแหลงนํ้า 

0-200 เมตร 
     

x 

1 

 
5 

> 200-400 เมตร    x  4 
> 400-600 เมตร   x   3 
> 600-800 เมตร  x    2 
> 800 เมตร ขึ้นไป x     1 

 ผลรวมคะแนนเต็ม (คิดเปน 100%) 15 
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แหลงกําเนิดนํ้าเสียชุมชนท่ีระบายนํ้าเสีย
ออกสูส่ิงแวดลอมหรือมีการบําบัดนํ้าเสียกอนระบาย
นํ้าท้ิงออกสูส่ิงแวดลอมน้ัน มีลักษณะการดําเนินการ
สรุปได 4 รูปแบบ ดังรูปที่ 5 ซ่ึงปจจุบันมีชุมชนเมือง
เพียงไมก่ีแหงและสวนใหญเปนชุมชนเมืองระดับ
เทศบาลนครและเทศบาลเมือง ที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสีย เน่ืองจากเปน
ชุมชนเมืองท่ีมีขนาดใหญ มีปริมาณนํ้าเสียคอนขาง 
มากที่กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม คุณภาพ
แหลงนํ้า และคุณภาพชีวิตของประชาชน (กรมควบคุม 
มลพิษ, 2547) 

ปจจัยท่ีนํามาพิจารณาเพื่อกําเนิดเกณฑ
การประเมินศักยภาพแหลงมลสารประเภทระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน มีดังน้ี 

(1)  ผลการจัดระดับการดําเนินงาน
ระบบบําบัดนํ้าเสีย ในป 2546 กรมควบคุมมลพิษได
จัดทําแผนฟนฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัด
นํ้าเสียรวมชุมชนทั่วประเทศ ซ่ึงไดมีการประเมินผล
การดําเนินงานระบบโดยอาศัยเกณฑประเมิน 4 ดาน 
ไดแก การเดินระบบ ความพรอมในการดําเนินการ 
บุคลากร และงบประมาณ ตามนํ้าหนักความสําคัญ
ของแตละดาน ดังแสดงในตารางที่ 16 ตัวอยางการ
คํานวณเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน และเกณฑการ
ใหคะแนน ดังแสดงในตารางที่ 17 และ 18 ตามลําดับ  

(2)  ผลการจัดกลุมระดับการดําเนิน- 
งานระบบบําบัดนํ้าเสียจากเกณฑการจัดระดับการ
ดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียสามารถจัดแบงระบบ
บําบัดนํ้าเสียออกเปน 4 กลุม ดังน้ี 

กลุมที่ 1 จัดอยูในเกณฑดีมาก มีระดับ
การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพถึงรอยละ 90 - 100 

กลุมที่ 2 จัดอยูในเกณฑดี มีระดับการ
ดําเนินงานรอยละ 76 - 89 ซ่ึงในกลุมน้ีระบบสวนใหญ

สามารถดําเนินงานไดดีอยูแลว แตควรมีการพัฒนา
เพ่ิมศักยภาพการบริหารงานตอเน่ืองเพ่ือยกระดับให
อยูในเกณฑดีมาก 

กลุมที่ 3 จัดอยูในเกณฑพอใช มีระดับ
การดําเนินงานรอยละ 50 - 75 โดยกลุมน้ีจําเปนตองมี
การปรับปรุงซอมแซมเพื่อฟนฟูสภาพการดําเนินงาน
ระบบตลอดจนการเตรียมความพรอมในการบริหาร
จัดการ 

กลุมที่ 4 จัดอยูในเกณฑต่ํา มีระดับการ
ดําเนินงานรอยละ 0 - 49 โดยกลุมน้ีมีการดําเนินการ
ระบบท่ีขาดประสิทธิภาพมาก จําเปนตองตรวจใน
รายละเอียดมากขึ้น เพ่ือวางแผนการดําเนินงานและ
วิเคราะหความพรอมของทองถิ่น พรอมท้ังกําหนด
แนวทางการบริหารจัดการและการจัดเก็บคาบริการ
บําบัดนํ้าเสียกอน และจึงดําเนินการปรับปรุงซอมแซม
ภายหลัง 

เกณฑการใหคะแนนและจัดระดับความ
รุนแรง ดังตารางท่ี 18 และตารางที่ 13 

6.2.5 แหลงมลสารประเภทเหมืองแร 
การทําเหมืองแรกอใหเกิดมลสารในรูป

ของนํ้าเสียท่ีสามารถปนเปอนลงสูนํ้าบาดาลไดใน
หลายกระบวนการ ซ่ึงขึ้นอยูกับประเภทของเหมืองแร 
โดยสาเหตุสวนใหญที่ทําใหเกิดการปนเปอนของมล
สารในน้ําบาดาล ไดแก การจัดการของเสียที่ไม
เหมาะสม การเกิดอุบัติเหตุ และการรั่วไหลของมลสาร
จากแหลงกําเนิดท้ังท่ีอยูบนผิวดินใตดิน หรือต่ํากวา
ระดับนํ้าบาดาล การจัดการของเสียจากการทําเหมือง
แรที่ไมเหมาะสม เชน การกองทิ้งหางแรที่มีธาตุบาง
ชนิดท่ีเปนอันตราย ซ่ึงเม่ือมีการชะลางหางแร นํ้าท่ี
ฉีดพรมในพ้ืนท่ีหรือนํ้าฝน ทําใหมลสารจากหางแร
สามารถซึมลงไปปนเปอนดินและนํ้าบาดาลได ใน
กระบวนการผลิตแรสารเคมีท่ีใชจํานวนมาก กอใหเกิด 
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รูปที่ 5  รูปแบบการกําจัดนํ้าเสีย 4 แบบ (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 
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ตารางที่ 16  การประเมินผลงานดานระบบบําบัดนํ้าเสีย 

เกณฑประเมิน นํ้าหนักความสําคัญ การใหคะแนน 

1. งบประมาณการ
ดําเนินงานระบบ 

2 คะแนน 0 = ไมมี 
คะแนน 5 = มีบาง แตไมพอเพียง 
คะแนน 10 = เพียงพอ 

2. บุคลากร 3 คะแนน 0 = ไมมี 
คะแนน 5 = มีนอย ไมเพียงพอ 
คะแนน 7 = มีเพียงพอ แตขาดประสบการณ 
คะแนน 10 = มีเพียงพอ และมีประสบการณ 

3. ความพรอมใน
การดําเนินการ 

4 คะแนน 0 = ไมมีความพรอม และไมมีแผนการดําเนินการ 
คะแนน 5 = มีแผนที่จะดําเนินการ แตยังไมไดปฏิบัต ิ
คะแนน 7 = มีแผนดําเนินการ ปฏิบัติแลวแตยังไมสมบูรณ 
คะแนน 10 = ดําเนินการแลวอยางสมบูรณ 

4. การเดินระบบ 5 คะแนน 0 = ไมมีการเดินระบบ 
คะแนน 5 = มีการเดินระบบ แตไมดําเนินการอยางตอเน่ือง 
คะแนน 7 = มีการเดินระบบ แตยังไมสมบูรณ 
คะแนน 10 = ระบบเดินไดสมบูรณ 

 

ตารางที่ 17  ตัวอยางการคํานวณเพ่ือประเมินงานดานระบบบําบัดนํ้าเสีย 

หัวขอพิจารณา คะแนนเต็ม นํ้าหนัก (1) คะแนนเต็ม x นํ้าหนัก คะแนน (2) 
คะแนนที่ไดรับ 

(1) × (2) 

1. งบประมาณ 10 2 20 5 10 
2. บุคลากร 10 3 30 5 15 
3. ความพรอมในการดําเนินการ 10 4 40 5 20 
4. การเดินระบบ 10 5 50 7 35 
รวม 140  80 
รอยละ 57 
ระดับ เกณฑพอใช 
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ตารางที่ 18 เกณฑการใหคะแนนแหลงมลสารประเภทระบบบาํบัดนํ้าเสียชุมชน 

ลําดับ
ที่ 

ปจจัยกําหนด 
คะแนน นํ้าหนัก 

(weighing factor) 
ผลคูณ 

(คะแนน x นํ้าหนัก) 
1 2 3 4 5 

1 ผลการจัดระดับการดําเนินงานระบบ
บําบัดน้ําเสียโดยกรมควบคุมมลพิษใน
ป 2546 
- กลุมที่ 1 จัดอยูในเกณฑดีมากมี
ระดับการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ถึงรอยละ 90-100 

 
 
 
x 

   
 
 

 
 
 
3 

 
 
 
3 

กลุมที่ 2 จัดอยูในเกณฑดีมีระดับการ
ดําเนินงานรอยละ 76-89 

 
 x    6 

กลุมที่ 3 จัดอยูในเกณฑพอใชมีระดับ
การดําเนินงานรอยละ 50-75   x   9 

กลุมที่ 4 จัดอยูในเกณฑต่ํามีระดับการ
ดําเนินงานรอยละ 0-49    x  12 

2 ปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบบําบัด 
นํ้าเสีย (ลบ.ม./วัน) 
≤ 5,000 ลบ.ม./วัน 

x    
 
 

 
5 5 

> 5,000-10,000 ลบ.ม./วัน  x    10 
> 10,000-20,000 ลบ.ม./วัน   x   15 
> 20,000 ลบ.ม./วัน    x  20 

3 คุณภาพน้ําทิ้งท่ีออกจากระบบบําบัด
นํ้าเสีย ความเขมขนของบีโอดี (มก/ล) 
≤ 20 มก./ล. (อยูในเกณฑมาตรฐาน
นํ้าทิ้ง)** 

x     

 
 
4 4 

> 200 มก./ล. (สูงกวาเกณฑมาตรฐาน
นํ้าทิ้ง) 

 x    8 

หมายเหตุ : ** ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละสิ่งแวดลอม ฉบบัที่ 3 (พ.ศ.2539) วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนดิประเภทโรงงานอตุสาหกรรมและนคิมอุตสาหกรรม ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 
113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพนัธ 2539 
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ตารางที่ 18 เกณฑการใหคะแนนแหลงมลสารประเภทระบบบาํบัดนํ้าเสียชุมชน (ตอ) 

ลําดับ
ที่ 

ปจจัยกําหนด 
คะแนน นํ้าหนัก 

(weighing factor) 
ผลคูณ 

(คะแนน x นํ้าหนัก) 
1 2 3 4 5 

4 การบําบัดและกําจัดสลัดจ (sludge) กําจัดจาก
ระบบบําบัด 
นํ้าเสีย 

     4 
 
 
 

- มีการบําบัดสลัดจและกําจัดโดยการเผา x     

 

4 

- มีการบําบัดสลัดจและกําจัดโดยการนําไป
หมักทําปุยหรือฝงกลบนอกเขตพื้นท่ีโรงบําบัด
นํ้าเสียรวมของชุมชน 

 
x 

   
8 

- มีการบําบัดสลัดจและกําจัด โดยการนําไปทํา
ปุยหมักหรือฝงกลบในเขตพื้นท่ีโรงบําบัดน้ํา
เสียรวมของชุมชุน 

  
x 

  
12 

- ไมมีการบําบัดสลัดจ    x  16 
5 
 

ลําดับความสําคัญของชุมชนเมืองระดับ
เทศบาลในแผนการจัดการ 
นํ้าเสียชุมชน 
- ชุมชนเมืองที่ควรไดรับการจัดการเพื่อแกไข
และฟนฟูคุณภาพน้ําในระยะยาว เปนพื้นที่ที่
วิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช หรือพื้นที่ที่
คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑดี-พอใช 

 
 
 
x     

2 

 

- ชุมชนเมืองที่ควรไดรับการจัดการเพื่อแกไข
และฟนฟูคุณภาพน้ําในระยะปานกลางเปน
พื้นที่วิกฤต และคุณภาพน้ําดี-พอใช 

 
x 

   
4 

- ชุมชนเมืองที่ควรไดรับการจัดการเพื่อแกไข
และฟนฟูคุณภาพน้ําในระยะเรงดวน เปนพื้นที่
วิกฤตและคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม 

  
x 

  
6 

 ผลรวมคะแนนเต็ม (คิดเปน 100%) 62 
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การปนเปอนท้ังจากตัวแร หางแร นอกจากน้ีอาจเกิด
การปนเปอนจากอุบั ติ เหตุ  และการรั่ วไหลจาก
กระบวนการผลิต และกระบวนการละลายของแรท่ีอยู
ในช้ันนํ้าบาดาล ซ่ึงทําใหมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
นํ้าบาดาล และกระบวนการระบายสารละลายกรดจาก
กระบวนการทําเหมือง (acid mine drainage)เปนตน 
ความรุนแรงจะขึ้นอยูกับประเภทของแร ชนิดของแร 
เทคนิคและกระบวนการในการทําเหมืองแร  

เพ่ือลดปญหาความเสื่อมโทรมทางทรัพ-
ยากรธรรมชาติ และลดปญหามลพิษส่ิงแวดลอม จึง
ควรกําหนดเกณฑการใหคะแนนแหลงมลสารที่เกิด
จากกิจกรรมการทําเหมือง ดังน้ี 

(1) การกําหนดเกณฑใหคะแนนจาก
ชนิดของแรที่ใชในอุตสาหกรรมเหมืองแร ระยะหาง
จากแหลงนํ้าผิวดิน และอายุการเปดดําเนินการ 

(1.1)  ชนิดแรท่ีใชในอุตสาหกรรมเหมือง
แร ธรณีวิทยาแหลงแร ตลอดจนพ้ืนท่ีศักยภาพทางแร
น้ัน มีความสัมพันธกับชนิดของโลหะหนักที่อาจพบได
ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ซ่ึงจะสงผลตอการปนเปอนของ
โลหะหนักในสายแรลงสู นํ้าบาดาล โดยในการทํา 
เหมืองหินอาจพบโลหะหนักหลายชนิด (กองพัฒนา
ทรัพยากรธรณี, 2540) ตัวอยางเชน เหมืองหินปูน 
อาจพบโลหะหนัก จําพวกตะกั่ว สังกะสี และทองแดง 
เหมืองหิน แกรนิต อาจพบโลหะหนักจําพวกพลวง 
สารหนู ตะก่ัว สังกะสี และทองแดง 

(1.2)  ระยะหางจากแหลงนํ้า พ้ืนท่ีเหมือง
ท่ีอยูใกลแหลงนํ้ามากยอมจะมีโอกาสที่มลสารจาก
กระบวนการทําเหมืองจะปนเปอนลงสูแหลงนํ้ามีเพ่ิม
มากขึ้นดวยเชนกัน 

(1.3)  อายุเปดดําเนินการ เหมืองแรท่ีมี
อายุเปดดําเนินการยาวนานยอมมีการสะสมสารใน

ปริมาณท่ีสูงและมีการปลอยมลพิษออกสูส่ิงแวดลอม
ไดมากกวามีแนวโนมท่ีจะเปนแหลง กําเนิดมลสารที่
เปนอันตรายตอคุณภาพนํ้าบาดาลการใหคะแนน
สามารถคํานวณจากระยะเวลานับต้ังแตปแรกท่ีเปด
ดําเนินการจนถึงปปจจุบัน 

(2) เกณฑการใหคะแนนและการจัด
ระดับความรุนแรงเพ่ือประเมินศักยภาพของแหลงมล
สารประเภทเหมืองแรสามารถแสดงไดดังตารางที่ 19 
และตารางที่ 13 ตามลําดับ 

6.2.6 แหลงมลสารประเภทเกษตรกรรม 
(1) วิธีการกําหนดเกณฑมลสารจาก

เกษตรกรรมสามารถกอให เกิดผลกระทบตอการ
ปนเปอนในนํ้าบาดาลเน่ืองจากการใชปุยเคมี ยาปราบ
วัชพืช ยาปราบศัตรูพืช การเก็บและการทิ้งมูลสัตว 
รวมทั้งกิจกรรมการเกษตรกรรมอื่นๆ มีผลใหเกิดความ
เส่ียงในการปนเปอนลงสูช้ันนํ้าบาดาล โดยกิจกรรมตางๆ  
จะดําเนินการบนผิวดิน ดังน้ันดินจึงเปนแหลงท่ีรองรับ
มลสารตางๆ โดยตรง จากนั้นมลสารจะเคลื่อนที่ลงสูนํ้า
บาดาลในที่สุด โดยกิจกรรมทางเกษตรกรรมทําใหมี
โอกาสปนเปอนของมลสารลงสูดินสูง เน่ืองจากมีการใช
สารเคมีในรูปแบบตางๆ ในปริมาณท่ีมากและกระจาย
ครอบคลุมท่ัวทั้งพื้นที่เกษตรกรรม เชน การรองกนหลุม 
การคลุกเมล็ดพันธ การอบดิน หรือการฉีดพนลงบนผิว
ดินโดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถนํามลสารเขาสูดินได
โดยวิธีการอื่นๆ อีก เชน การตกคางของสารเคมีที่มีอยู
ในพืชท่ีใชทําปุยพืชสด ดังตารางท่ี 20 เปนตน 

(2) เกณฑการใหคะแนนและจัดระดับ
ความรุนแรง เ ม่ือประเมินศักยภาพแหล งมลสาร
เกษตรกรรมโดยใชเกณฑดังกลาวขางตนแลวจะนํา
คะแนนที่ไดมาจัดกลุมตามระดับความรุนแรงออกเปน  
5 ระดับ ดังตารางที่ 13   
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ตารางที่ 19  เกณฑการใหคะแนนแหลงมลสารประเภทเหมืองแร  

ลําดับที่ ปจจัยกําหนด 
คะแนน นํ้าหนัก 

(weighing factor) 
ผลคูณ 

(คะแนน x นํ้าหนัก) 1 2 3 4 5 

1 ชนิดแรที่ใชในอุตสาหกรรมเหมืองแร 
- อุตสาหกรรมหินทรายแกว x 

    

5 
5 

- อุตสาหกรรมชนิดหินปูน   x   15 
- อุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตหรือ
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและแกรนิต 

  
 
 

 x 25 

2 ระยะหางระหวางเหมืองแรและแหลงนํ้า 
> 800 เมตร 

x     
 
 
 
3 

3 

> 600-800 เมตร      6 
> 400-600 เมตร   x   9 
> 200-400 เมตร    x  12 
< 200 เมตร     x 15 

3 อายุเปดดําเนินการเหมือง 
< 3 ป 

 
x 

    

 
1 

 
1 

> 4-6 ป  x    2 
> 7-9 ป   x   3 
> 10-13 ป    x  4 
> 14-16 ป     x 5 

ผลรวมคะแนนเต็ม (คิดเปน 100%) 45 
 

ตารางที่  20 เกณฑการใหคะแนนแหลงมลสารประเภทเกษตรกรรม 

ลําดับที่ ปจจัยกําหนด 
คะแนน นํ้าหนัก 

(weighing factor) 
ผลคูณ 

(คะแนน x นํ้าหนัก) 1 2 3 4 5 
1 ปริมาณพาราควอตไดคลอไรด 

- 0-20 % x     1 5 

- 21-40 %  x    10 

- 41-60 %   x   15 

- 61-80 %    x  20 

- 81-100 %     x 25 
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ตารางที่ 20 เกณฑการใหคะแนนแหลงมลสารประเภทเกษตรกรรม (ตอ) 

ลําดับที่ ปจจัยกําหนด 
คะแนน นํ้าหนัก 

(weighing factor) 
ผลคูณ 

(คะแนน x นํ้าหนัก) 1 2 3 4 5 
2 ปริมาณไกรโฟเสต 

- 0-20 % x     1 5 

- 21-40 %  x    10 

- 41-60 %   x   15 

- 61-80 %    x  20 

- 81-100 %     x 25 

3 ปริมาณไดยูรอน 

- 0-20 % x     1 5 

- 21-40 %  x    10 

- 41-60 %   x   15 

- 61-80 %    x  20 

- 81-100 %     x 25 

4 ปริมาณปุยเคมี 

- 0-20 % x     1 5 

- 21-40 %  x    10 

- 41-60 %   x   15 

- 61-80 %    x  20 

- 81-100 %     x 25 

5 ปริมาณปุยยูเรีย 

- 0-20 % x     5 5 

- 21-40 %  x    10 

- 41-60 %   x   15 

- 61-80 %    x  20 
- 81-100 %     x 25 
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6.2.7 สรุปผลการประเมินศักยภาพแหลง 
มลสารรวม 

การประเมินคาศักยภาพมลสารรวมเปน
การเปรียบเทียบวาบริเวณใดในพื้นท่ีศึกษาที่เปน
แหลงกอมลสารที่สําคัญในพื้นท่ี โดยสามารถแสดงใน
รูปแผนที่ศักยภาพของแหลงมลสารเชิงเปรียบเทียบ
แสดงถึงโอกาสที่พื้นท่ีหน่ึงๆ จะไดรับมลสารมากกวา
หรือนอยกวาอีกพ้ืนที่หน่ึง โดยพิจารณาจากระดับ
ความรุนแรงของแหลงมลสารทั้ง 6 ประเภท ไดแก 
แหลงมลสารประเภทสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย แหลง
มลสารประเภทอุตสาหกรรม แหลงมลสารประเภท
สถานีบริการน้ํามัน แหลงมลสารประเภทระบบบําบัด
นํ้าเสียรวมของชุมชน แหลงมลสารประเภทเหมืองแร 
และแหลงมลสารประเภทเกษตรกรรม 

สําหรับผลการประเมินศักยภาพแหลงมล
สารรวม แสดงในรูปของระดับความรุนแรงของแหลง
มลสารที่สงผลกระทบตอนํ้าบาดาล ซ่ึงแบงออกเปน  
5 ระดับ ตามตารางที่ 21 

6.3 ความเสี่ยงของช้ันนํ้าบาดาลตอการเกิด
มลภาวะ 

ความเสี่ยงของช้ันนํ้าบาดาลตอการเกิด
มลภาวะ Foster (1987) หมายถึง โอกาสหรือความ
เปนไปไดท่ีนํ้าบาดาลจะถูกปนเปอนเกินกวาระดับท่ี
ยอมรับได สวน Morris and Foster (2000) ไดนิยาม
ความหมายของการประเมินความเส่ียงวา หมายถึง 
กระบวนการที่นํามาใชเพ่ือคาดการณถึงความเปนไป
ไดที่นํ้าบาดาลจะถูกปนเปอนจากมลสาร การที่จะระบุ
ความเสี่ยงที่แทจริง (integrated vulnerability) ตอง
พิจารณาทั้งสภาพความออนไหวตามธรรมชาติของ
แหลงนํ้าบาดาลรวมกับศักยภาพของแหลงมลสารที่จะ
สงผลตอช้ันนํ้าบาดาล และไดเสนอหลักการพื้นฐาน
เพ่ือใชประเมินความเสี่ยงของช้ันนํ้าบาดาลตอการเกิด
มลภาวะดังแสดงในรูปท่ี 6 

 
 

 

ตารางที่  21 ระดับความรุนแรงของแหลงมลสารรวมที่กระทบตอนํ้าบาดาล 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด คะแนน 

1 นอยมาก ไมมีผลกระทบตอนํ้าบาดาล อยางมีนัยสําคัญ 1 - 5 
2 นอย มีผลกระทบตอนํ้าบาดาลเล็กนอย สามารถควบคุมหรือแกไขได 6 - 10 
3 ปานกลาง มีผลกระทบตอนํ้าบาดาลสามารถควบคุมหรือแกไขไดในระยะเวลาสั้น 11 - 15 
4 สูง มีผลกระทบตอนํ้าบาดาลรุนแรง ตองใชเวลาในการแกไขระยะปานกลางอีก

ทั้งมีผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ ควรจัดใหมีระบบการเฝาระวังการ
ปนเปอน 

16 - 20 

5 สูงมาก มีผลกระทบตอนํ้าบาดาลรุนแรงมาก ตองใชทรัพยากรและเวลาในการแกไข
ระยะยาว อีกทั้งมีผลกระทบตอชุมชนเปนบริเวณกวาง หรือหนวยงานของ
รัฐตองเขาดําเนินการแกไขหรือเขาไปฟนฟูอยางเรงดวนตองมีระบบติดตาม
ตรวจสอบการปนเปอน 

21 - 25 
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รูปท่ี  6  หลักการประเมินความเสี่ยงของช้ันนํ้าบาดาลกอนเกิดมลภาวะ (Morris and Foster, 2000) 

6.3.1 หลักการประเมินความเสี่ยงของ 
ช้ันนํ้าบาดาลตอการเกิดมลภาวะ 

หลักการปนเปอนน้ีสามารถสรุปไดวาเปน
กระบวนการที่ใชเพ่ือคาดการณหรือประเมินความ
เปนไปไดท่ีมลสารจะสงผลกระทบในดานลบตอผูรับ 
ซ่ึงผลกระทบจะมากหรือนอยตองพิจารณาถึงประเภท
ของมลสาร ความเขมขน ความรุนแรง แนวโนมในการ
ปนเปอนของมลสาร และเสนทางที่เช่ือมระหวางแหลง 
กําเนิดกับตัวผูรับ ไดแก สภาพทางธรณีวิทยาของ 
ช้ันนํ้าบาดาลวามีความออนไหวเพียงใด นอกจาก
ปจจัยขางตนในกระบวนการประเมินความเส่ียงแลว
อาจพิจารณาความตองการใชนํ้าบาดาลในพื้นท่ีศึกษา
ดวย  

6.3.2 วิธีการประเมินความเสี่ยงของ 
ช้ันนํ้าบาดาลตอการเกิดมลภาวะ 

การระบุความเสี่ยงท่ีแทจริง จําเปนตอง
พิจารณาทั้งสภาพความออนไหวตามธรรมชาติของ
แหลงนํ้าบาดาล รวมกับศักยภาพของแหลงมลสารที่
จะสงผลตอช้ันนํ้าบาดาล ตามสูตรการคํานวณของ 
Gonzalez, et al. (1997) ดังน้ันสรุปสมการที่ใชในการ
ประเมินความเสี่ยงไดดังน้ี  

R = L x V         (4) 
R  คือ คาคะแนนความเส่ียง  
L  คือ คะแนนศักยภาพมลสาร  
V  คือ คะแนนความออนไหวของช้ันนํ้า

บาดาลตอการเกิดมลภาวะซึ่งมีคาอยูในชวง 1 - 5  
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เม่ือไดคะแนนความเส่ียงจากสูตรการ
คํานวณตามสมการที่ (4) แลวนําคะแนนดังกลาวมา
จัดกลุมความเสี่ยง โดยเกณฑที่ใชในการแบงกลุม
ความเสี่ยงสําหรับการศึกษาครั้งน้ีใชวิธี equal area of 
score ซ่ึงหลักการของวิธีน้ีคือการแบงความเปนไปได
ท่ีจะเกิดเหตุการณเส่ียงในระดับตางๆ เทาๆ กัน (รูปท่ี 
7 และตารางที่ 21) สามารถจัดได 5 กลุมดังน้ี 

กลุมที่ 1 ความเส่ียงระดับท่ี 1 ความเสี่ยง
ต่ํามาก คะแนนความเสี่ยง 1 - 5 

กลุมที่ 2 ความเสี่ยงระดับที่ 2 ความเสี่ยง
ต่ํา คะแนนความเสี่ยง 6 - 10 

กลุมที่ 3 ความเสี่ยงระดับที่ 3 ความเสี่ยง
ปานกลาง คะแนนความเสี่ยง 11 - 15 

กลุมที่ 4 ความเสี่ยงระดับที่ 4 ความเสี่ยง
สูง คะแนนความเสี่ยง 16 - 20 

กลุมที่ 5 ความเสี่ยงระดับที่ 5 ความเสี่ยง
สูงมาก คะแนนความเสี่ยง 21 - 25 

หลังจากไดประเมินศักยภาพมลสารรวม 
และประเมินความออนไหวของช้ันนํ้าบาดาลแลวใหนํา
คาคะแนนที่ไดเปนคะแนนสําหรับคํานวณ หาคาความ
เส่ียงโดยแปลงคาคะแนน ใหอยูในรูปกริดเซลล แลว

นําคาความเสี่ยงตามสมการที่ (4) จากนั้นจําแนก
ระดับความเสี่ยงออกเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปาน
กลาง ต่ํา และตํ่ามาก แสดงในตัวอยางแผนที่แสดง
ระดับความเสี่ยงตอการเกิดมลภาวะในน้ําบาดาล ดัง
แสดงในรูปท่ี 8 

6.4  การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) 

เปนเคร่ืองมือท่ีใชดําเนินการเพื่อใหผูประเมินเกิด
ความรู ความเขาถึงผลกระทบจากมลพิษ อุบัติเหตุ
หรืออุบัติภัยรายแรงที่เปนอันตรายตอสุขภาพของ
มนุษย หรือความเสียหายตอทรัพยสินหรือส่ิงแวดลอม 
ผลที่ไดรับจากการประเมินความเสี่ยงจะมีประโยชน
ตอการนําไปใช ในการตัดสินใจดําเนินการตาม
ทางเลือกท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับ
ท่ียอมรับได สงผลใหอันตรายหรือความเสียหาย
ดังกลาวลดลง ในสวนน้ีจะกลาวถึงการประเมินความ
เส่ียงดานสุขภาพ (human health risk) เทาน้ัน สวนท่ี
เปนผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและทรัพยสินไมขอ
กลาวถึงเน่ืองจากมีตัวแปร และปจจัยที่ซับซอนเกิน
กวาขอบเขตของวัตถุ-ประสงคของเอกสารคูมือฉบับน้ี 

 
รูปท่ี 7  เกณฑที่ใชในการแบงระดับความเสี่ยง 
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รูปท่ี 8  ตัวอยางแผนที่แสดงระดับความเส่ียงตอการเกิดมลภาวะในชั้นนํ้าบาดาล 
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รูปท่ี 9 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 
6.4.1 ความเสี่ยงดานสุขภาพ 

ความเสี่ ยงหมายถึ งความน าจะเปน 
(probability) ของการเจ็บปวย บาดเจ็บ หรือสูญเสีย
ชีวิต การคํานวณคาความเสี่ยงทําไดโดยการนําเอา
โอกาสของการเกิดเหตุการณน้ันๆ คูณกับความรุนแรง
ของผลที่จะเกิดจากเหตุการณดังกลาว ดังน้ี 
ความเสี่ยง  =  ความนาจะเปน  X  ความรุนแรง 

ความเสี่ยงดานสุขภาพมีความหมาย
เฉพาะความนาจะเปนของการเจ็บปวย หรือบาดเจ็บ
ของประชาชนจากเหตุการณใดๆ โดยไมรวมถึงความ
สูญเสีย ดานทรัพยสินและสิ่งแวดลอม ในความเปน
จริง บางครั้งไมสามารถวัดความรุนแรงเปนปริมาณ
หรือตัวเลขได เชน การเสียชีวิตโดยโรคมะเร็ง จึงใช
ความนาจะเปนของการเกิดอันตรายที่เกิดมาในอดีต
เพ่ือคํานวณคาความเสี่ยงอยางเดียวโดยไมตองคูณ
กับความรุนแรง เชน สหรัฐอเมริกามีประชากรที่เปน
มะเร็งในชวงตลอดอายุขัยประมาณรอยละ 25 จึง
ประมาณไดวา คนอเมริกันมีความเสี่ยงตลอดอายุขัย 
(lifetime risk of cancers) เทากับ 0.25 

6.4.2  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง  
ขั้นตอนการประเ มินความเสี่ ยงด าน

สุขภาพในเชิงปริมาณ ดําเนินการโดยกระบวนการที่
เปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง เชนที่ดําเนินการโดย 
องคกรพิทักษส่ิงแวดลอมของสหรัฐอเมริกา (U.S. 
EPA) โดยกระบวนการนี้ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

(1) การบงช้ีอันตราย 
(hazard identification)  

(2) การประเมินจากการสัมผัส  
(exposure  assessment)  

(3) การประเมินความเปนพิษ 
(toxicity assessment)  

(4) การจําแนกลักษณะความเสี่ยง 
(risk characterization)  

องคกรพิ ทักษ ส่ิ งแวดลอมของสหรัฐ 
อเมริกา ไดนํากระบวนการประเมินความเสี่ยงน้ีมาใช
คร้ังแรกในการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมีท่ีเปน
สาเหตุของมะเร็งในป ค.ศ. 1984 โดยใชคา Carcino-
genic Potency Factors (CPF) หรืออาจเรียกวา 
Slope Factors (SF) ซ่ึงไดมาจากการศึกษาข้ันตอน
ของการประเมินความเปนพิษมาใชในการประเมิน
ความความเสี่ยงสําหรับประชาชนท่ีสัมผัสกับสารเคมี
น้ันๆ สวนกรณีของสารเคมีที่ไมเปนสาเหตุของมะเร็ง 
จะใชคา Reference Doses (RfD) ซ่ึงคํานวณมาจาก 
คาท่ียอมรับไดในการบริโภคในแตละวัน (Acceptable 
Daily Intake, ADI) แทนคา CPF ในการประเมิน
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงสามารถประเมินไดทั้งสารเคมี
ท่ีเปนสาเหตุของโรคมะเร็ง และสารเคมีท่ีไมเปน
สาเหตุของโรคมะเร็ง การที่จะรูวาการสัมผัสกับสาร 
เคมีน้ัน มีความเสี่ยงตอสุขภาพในระดับใดจําเปนตอง
มีคามาตรฐานสําหรับการเปรียบเทียบ ท่ีเรียกวาคา
ความเสี่ยงท่ียอมรับได (acceptable risk) ซ่ึงมีการ
กําหนดเปนมาตรฐานดังน้ี 

การบงช้ีอันตราย 
(hazard identification) 

การประเมินจากสัมผัส  
(exposure assessment) 

การประเมินความเปนพิษ  
(toxicity assessment) 

การจําแนกลักษณะความเสี่ยง 
(risk characteriz0ation) 
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(1)  องคกร EPA ไดกําหนดคาความ
เส่ียงที่ยอมรับไดสําหรับสารเคมีที่เปนสาเหตุของ
โรคมะเร็งทั่วไป เรียกวาคาความเสี่ยง (risk) ไวในชวง 
10-6 ถึง 10-4 อยางไรก็ตามมีขอยกเวนสําหรับสารเคมี
บางชนิด กําหนดใหคา risk อยูนอกชวงดังกลาว เชน 
องคการบริหารอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) 
กําหนดใหคา saccharin นอยกวา 10-7 แตประชาชน
ท่ัวไปรับคาน้ี ท่ี 10-4 หรือมากกวา ในทางปฏิบัติ 
กําหนดคาความเสี่ยงไวท่ี 10-6 หรือ 1 ในลาน (ตาราง
ท่ี 22) 

(2)  สารเคมีท่ีไมเปนสาเหตุของมะเร็ง
น้ัน  EPA กําหนดให ใชค าดัช นีสภาวะอันตราย 
(Hazard Index, HI) สําหรับเปรียบเทียบความเสี่ยงไว
ท่ีคาต่ํากวา 1.0 โดยท่ัวไปจะรวมคา HI ของสารเคมี
หลายชนิดที่มีอันตรายตออวัยวะเปาหมายเดียวกัน 
แตสารเคมีตางชนิดท่ีมีผลตอเปาหมายตางกันแมจะ
สัมผัสในชวงเวลาเดียวกัน ก็จะไมนําคา HI มารวมกัน
เพ่ือเปรียบเทียบกับคาที่กําหนดไว เชน เม่ือคํานวณ
พบวาไซยาไนดมีคา HI เทากับ 0.7 และแคดเมียมมีคา 
0.6 หากรวมกันจะได 1.3 ซ่ึงเกินกําหนด คือ 1.0 แต
ไซยาไนดมีผลตอสมอง สวนแคดเมียมมีผลตอไต จึง
แยกคา HI ท้ังสองคา ซ่ึงแตละสารเคมีมีคาไมเกิน 1.0 

6.4.3 กระบวนการประเมินความเส่ียงดาน
สุขภาพ  

กระบวนการประเมินความเสี่ยงดาน
สุขภาพ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก  

(1)  การบง ช้ีอันตราย  ประกอบดวย
ขั้นตอนการกลั่นกรองขอมูลเบื้องตน และทําการ
พิจารณาขั้นสุดทาย ดังน้ี 

(1.1)  การกลั่นกรองขอมูลเบื้องตน แยก
ประเภทสารเคมีตามลักษณะการปนเปอนในส่ิง-
แวดลอมชนิดตางๆ เชน อากาศ นํ้า ดิน รวมทั้งแยก
ประเภทสารเคมีท่ีเปนสาเหตุของมะเร็ง (carcinogen) 

และไมเปนสาเหตุของมะเร็ง (non-carcinogen)  กรณีน้ี
สมมติวามีสารเคมีเพียง 4 ชนิด ที่ออกจากแหลงกําเนิด
และแพรกระจายสูส่ิงแวดลอม ไดแก Chlorobenzene, 
Chloroform, 1-2 Dichloroethane และ Bis (2-ethyl-
hexyl Phthalate (BEHP))  

สรางตารางแสดงคาความเขมขนของ
สารเคมีดังกลาวที่วัดไดจากแหลงกําเนิดแตละแหลง
ท้ังคาเฉล่ียและคาสูงสุดดังแสดงในตารางที่ 23  

ระบุคา RfD สําหรับสารเคมีท่ีไมเปน
สาเหตุของมะเร็ง และคา CPF หรือ SF สําหรับ
สารเคมีท่ีเปนสาเหตุของมะเร็ง แยกตามสิ่งแวดลอม
ชนิดตางๆ ในตารางท่ี 24 แสดงคาดังกลาวเฉพาะสื่อ
ส่ิงแวดลอมที่เปนดิน หาคา Toxicity Score (TS) 
สําหรับสารเคมีแตละชนิด ดังน้ี 

สําหรับสารเคมีที่เปนสาเหตขุองโรคมะเร็ง  
TS = SF × Cmax 
TS = Toxicity Score,  
SF = Slope Factor, 
Cmax= maximum concentration 
สําหรับสารเคมีที่ไมเปนสาเหตุของโรค 

มะเร็ง 
TS = Cmax / RfD,  
RfD = Chronic Reference Dose 
จัดลําดับสารเคมีเรียงตาม Toxic Score 

ตามตารางที่ 25 เลือกสารเคมีท่ีเปนตัวแทนของแตละ
ส่ิงแวดลอม 

(1.2)  การพิจารณาขั้นสุดทาย การจัด 
ลําดับตาม Toxicity Score เปนการบงช้ีสารเคมีท่ีมี
อันตรายสูงสุดตามคาความเขมขน และความเปนพิษ 
แตการเลือกสารเคมีเพ่ือเปนตัวแทน ตองพิจารณา
ความเขมขนท่ีพิสัยอื่นๆ การเคลื่อนท่ีในส่ิงแวดลอม 
การคงสภาพในสิ่งแวดลอม ความถี่ที่สามารถตรวจวัด
ได และความสามารถในการบําบัดไดดวย 
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ตารางที่ 22 คาความเสี่ยงจากการทํากิจกรรมตางๆ ที่ทําใหเกิดอันตรายถึงแกความตายไดและมีความเสี่ยง
เทากับหน่ึงในลาน 

Action Nature of Risk 
Smoking 1.4 cigarettes Cancer heart disease 
Drinking 0.5 liter of wine Cirrhosis of the liver 
Spending 1 hour in a coal mine Black lung disease 
Spending 3 hour in a coal mine Accident 
Living 2 days in New York or Boston Air pollution heart disease 
Traveling 6 minutes by canoe Accident 
Traveling 10 miles by bicycle Accident 
Traveling 30 miles by car Accident 
Flying 1000 miles by jet Accident 
One chest X-ray taken in a good hospital Cancer caused by radiation 
Living 2 months with a cigarette smoker Cancer heart disease 
Eating 40 tablespoons of improperly stored peanut butter Liver cancer caused by Aflatoxin B1 
Drinking heavily chlorinated water (e.g. Miami) for 1 year Cancer caused by chloroform 
Drinking 30 12-oz cans of diet soda Cancer caused by saccharin 
Living 5 years at site boundary of typical nuclear power plant in the open Cancer caused by radiation 
Living 150 years within 20 miles of nuclear power plant Cancer caused by radiation 
Eating 100 charcoal boiled steaks Cancer from benzo (a) pyrene 

(จาก LaGrega, Buckingham, and Evans, 1994) 

ตารางที่ 23  ความเขมขนของสารเคมีท่ีวัดไดจากอากาศ นํ้า และดิน  

Chemical Air Groundwater Soil 
Mean 

(mg/m3) 
Maximum 
(mg/m3) 

Mean 
(mg/L) 

Maximum 
(mg/L) 

Mean 
(mg/kg) 

Maximum 
(mg/kg) 

Chlorobenzene 4.09E-08 8.09E-08 2.50E-04 1.10E-02 1.39E+00 6.40E+00 
Chloroform 1.12E-12 3.12E-12 4.30E-04 7.60E-03 1.12E+00 4.10E+00 
1,2-Dichloro 
ethane 

1.40E-08 2.40E-08 2.10E-04 2.00E-03 ND ND 

BEHP 3.29E-07 8.29E-07 ND ND 1.03E+02 2.30E+02 

หมายเหตุ : ND คือ Not Detect, E คือ Exponential น่ันคือ 4.09E-0.8 = 4.09 x 10-8 หรือ 2.30E+02 = 2.3 x 102 
(จาก U.S. EPA, 1993) 
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ตารางที่ 24  ความเขมขนของสารเคมีในดินท่ีไมกอใหเกิดมะเร็ง  

Selection of non-carcinogenic chemicals. Rank the chemicals for soil 
Chemical Cmax (mg/kg) RfD Toxicity Score Rank 

Chlorobenzene 6.40E+00 2.00E-02 3.20E+02 3 
Chloroform 4.10E+00 1.00E-02 4.10E+02 2 
1,2-Dichloroethane ND NA NA NA 
BEHP 2.30E+02 2.00E-02 1.15E+04 1 

หมายเหตุ : ND คือ Not Detect, NA คือ Not Applicaple, Cmax คือ maximum concentration, RfD คือ Chronic Reference Dose 
(จาก U.S. EPA, 1993) 

ตารางที่ 25  แสดงความเปนพิษของสารเคมีชนิดตางๆ 
 

Chemical name 
 

CASRN 
Oral RfD Inhalation RfD Oral CPF Inhalation CPF CARC 

Class mg/kg . day Date mg/kg . 
day 

Date mg/kg . 
day 

Date mg/kg . day Date 

Chlorine cyanide 506-77-4 5.00E-02 3/1/88 No data  No data  No data   
Chlorine dioxide 10049-04-4 no data  5.72E-05 11/1/90 No data     
Chlorite 14998-27-7 pending 9/1/92 No data  No data  No data   
p-Chloroaniline 106-47-8 4.00E-03 8/22/88 No data  No data  No data   
2-Chloroaceto 
phenone 

532-27-4 no data  8.58E-06 10/1/91 No data  No data   

Chlorobenzene 108-90-7 2.00E-02 11/1/90 Pending  No data  No data  D 
Chlorobenzenilate 510-15-6 2.00E-02 12/1/89 No data  No data  No data   
1-Chlorobutane 109-69-3 No data  No data  No data  No data  D 
2-Chlorobutane 78-68-4 No data  No data  No data  No data  D 
Chlorocyclopenta 
diene 

41851-50-7 No data  No data  No data  No data  D 

1-Chloro-1,1-
difluorethne 

75-68-3 No data  Pending 10/1/92 No data  No data   

Chlorodifluorome 
thane 

75-45-6 No data  Pending 10/1/92 6.10E-
03 

1/1/91 No data   

Chloroform 67-66-3 1.00E-02 6/30/88 Pending  Pending 5/1/92 8.10E-02 1/1/92 B2 
Chloromethane 74-87-3 Pending  Pending    Pending 5/1/92  
Chloromethyl 
methyl 

     No data     

Ether (CMME) 107-30-2 No data  Pending  No data  No data  A 
Beta-Chloronaph 
thalene 

91-58-7 8.00E-02 11/1/90 No data  No data  No data   

หมายเหตุ : CASRN = Chemical Abstracts Service Registry Number Carcinogen Class, A = human carcinogen, B1 = 
probable human careinogen, B2 = animal carcinogen, C = Possible human carcinogen, D = not classifiable as to human 
carcinogen, E = non carcinogen for human (จาก U.S. EPA, 1993) 
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ตารางที่ 25 แสดงความเปนพิษของสารเคมีชนิดตางๆ (ตอ) 
 

Chemical name 
 

CASRN 
Oral RfD Inhalation RfD Oral CPF Inhalation CPF CARC 

Class mg/kg . day Date mg/kg . 
day 

Date mg/kg . 
day 

Date mg/kg . day Date 

2-Chlorophenol 95-57-8 5.00E-03 8/22/88 No data  No data  No data   
p-Chlorophenyl 
methyl sulfide 

123-09-1 pending 8/1/92 No data  No data  No data  D 

p-Chlorophenyl 
methyl sulfone 

98-57-7 pending 8/1/92 No data  No data  No data  D 

p-Chlorophenyl 
methyl sulfoxide 

934-73-6 pending 8/1/92 No data  No data  No data  D 

2-Chloro-1,1,1,2-
tetrafluoroethane 

2837-89-0 No data  Pending 3/1/93 Pending  No data   

Chlorothalonil 1897-45-6 1.50E-02 3/1/88 No data  No data  Pending   
o-Chlorotoluene 95-49-8 2.00E-02 2/1/90 No data  No data  No data   
Chlorpropham 101-21-3 2.00E-01 6/30/88 No data  No data  No data   
1,1-Dichloro 
ethane 

75-34-3 Pending  Pending  No data  No data  C 

1,2-Dichloro 
ethane 

107-06-2 No data  No data  9.10E-
02 

1/1/91 9.10E-02[0] 1/1/91 B2 

1,1-Dichloro 
ethylene 

75-35-4 900E-03 4/1/89 Pending  6.00E-
01 

1/1/91 6.00E-01[1] 1/1/91 C 

Cis-1,2-Dichloro 
ethylene 

156-59-2 Pending  No data  No data  No data  D 

Trans-1,2-Dichloro 
ethylene 

156-60-5 200E-02 1/1/89 No data  No data  No data   

1,1-Dichloro-1-
fluoroethylene 

1717-00-6 No data  pending 10/1/92 No data  No data   

Dichloromethane 
(methylenechlo 
ride) 

75-09-2 6.00E-02 3/1/88 Pending  7.50E-
03 

1/1/91 1.65E-03[1] 1/1/91 B2 

2,4-Dichloro 
phenol 

120-83-2 3.00E-03 3/1/88 No data  No data  No data   

2,4-Dichlorophe 
noxy Acetic Acid 
(2,4-D) 

94-75-7 1.00E-02 5/5/88 No data  No data  No data   

4-(2,4-Dichlorophe 
noxy) Butyric acid 
(2,4-DB) 

94-82-6 8.00E-03 3/1/88 Nodata  No data  No data   

1,2-Dichloro 
propane 

78-87-5 no data  1.14E-03 12/1/91 No data  No data   

2,3-Dichloropro 
panal 

616-23-9 3.00E-03 11/1/90 No data  No data  No data   

หมายเหตุ : CASRN = Chemical Abstracts Service Registry Number Carcinogen Class, A = human carcinogen, B1 = 
probable human careinogen, B2 = animal carcinogen, C = Possible human carcinogen, D = not classifiable as to human 
carcinogen, E = non carcinogen for human (จาก U.S. EPA, 1993) 
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ตารางที่ 25 แสดงความเปนพิษของสารเคมีชนิดตางๆ (ตอ) 
 

Chemical name 
 

CASRN 
Oral RfD Inhalation RfD Oral CPF Inhalation CPF CARC 

Class mg/kg . day Date mg/kg . 
day 

Date mg/kg .  
day 

Date mg/kg .  
day 

Date 

1,3-Dichloropro 
pene 

542-75-6 3.00E-04 10/1/90 5.72E-03 1/1/91 No data 
(NA) 

 No data (NA)  B2 

1,1-Dichloro-2,2,2-
trifluoroethane 

306-82-2 Na data  Pending 10/1/92 No data  No data   

Dichlovos 62-73-7 Withdrawn 7/1/92 Pending 12/1/92 2.90E-01 10/1/89 Na data  B2 
Dicofol 115-32-2 No data  No data  Withdrawn 4/1/92 Withdrawn 4/1/92 C 
Dieldrin 60-57-1 5.00E-05 9/1/91 No data  1.60E+01 1/1/91 1.60E+01[0] 1/1/91 B2 
Diesel engine 
emissions 

No CASRN No data  pending 7/1/92 No data  Na data   

Di(2-ethylhexyl) 
adipate 

103-23-1 Withdrawn 8/1/91 No data  1.20E-03 8/1/91 Na data  C 

Di(2-ethylthexyl) 
phthalate (DEHP) 

117-81-7 2.00E-02 5/1/91 No data  1.40E-02 8/1/91 Na data  B2 

Diethyl phthalate 84-66-2 8.00E-01 8/1/91 No data  No data 
(NA) 

 Na data 
(NA) 

 D 

Diethyl-p-nitro-
phenyphosphate 

311-45-5 No data  No data  No data 
(NA) 

 No data 
(NA) 

10/1/92 D 

Diethyl sulfate 64-67-5 No data  message 11/1/91 No data  No data   

หมายเหตุ : CASRN = Chemical Abstracts Service Registry Number Carcinogen Class, A = human carcinogen, B1 = 
probable human careinogen, B2 = animal carcinogen, C = Possible human carcinogen, D = not classifiable as to human 
carcinogen, E = non carcinogen for human (จาก U.S. EPA, 1993) 

(2)  การประเมินการสัมผัส ประกอบดวย
องคประกอบดังน้ี  

(2.1)  ทางผานของสารเคมีในส่ิงแวดลอม
แหลงกําเนิด เชน สถานที่กําจัดขยะ แหลงกักเก็บของ
เส่ียงอันตราย วิธีการปลอยสารเคมีจากแหลงกําเนิด 
เชน นํ้าชําระลางสารเคมีจากกองขยะ วิธีการเคลื่อนท่ี
ของสารเคมี เชน โดยทางชีวภาพ จุดสัมผัสสารเคมี 
เชน บอนํ้าบาดาล ท้ังในลํานํ้าธรรมชาติ ผูรับสารเคมี 
คือประชาชนท่ีอยูใกลโรงงาน ผูบริโภคผักในแปลง
เกษตรที่ปนเปอนมลพิษ เสนทางเขาสูรางกาย เชน
การกิน การหายใจ ผานเขาทางผิวหนัง 

(2.2)  กลุมประชากรที่มีแนวโนมตอการ
สัมผัส ผานทาง โรงเรียน โรงพยาบาล สถานรับเล้ียง

เด็ก สวนสาธารณะ สถานที่พักผอน กลุมท่ีไวตอการ
รับสาร เชน เด็ก ผูสูงอายุ หญิงมีครรภ ผูปวยเรื้อรัง 
สัมผัสโดยทางออม เชนกินผักจากแปลงเกษตรที่มีสาร
ปนเปอน หรือกินสัตว นํ้าที่อาศัยอยู ในแหลงนํ้าท่ี
ปนเปอนสารพิษ  

(2.3)  ความเขมขนของสารเคมี ท่ีจุด
สัมผัส ตรวจวัดความเขมขนของสารเคมีท่ีจัดสัมผัส 
และผูสัมผัส เพ่ือการคาดการณ การแผกระจายของ
สารเคมีในอนาคต โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

(2.4) คํานวณขนาด (doses) ของสาร 
เคมีของผูไดรับสารเขาสูรางกาย โดยการกิน การ
หายใจ และการซึมผานผิวหนังไปสูอวัยวะเปาหมาย 
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ตัวอยางของปจจัยกําหนดที่ ใชในการ
คํานวณตามตัวอยางที่ 1 ถึง 7 แสดงไวในตารางที่  
26 อยางไรก็ตาม คาเหลา น้ีแปรเปล่ียนไปตาม
ลักษณะของกลุมผูสัมผัสสารเคมี คาเวลาเฉล่ียท่ีสัมผัส 
(AT) สําหรับสารกอมะเร็งใชเวลา 70 ป หรือ 25,550 
วัน สวนสารไมกอมะเร็งใชเวลาจริง 

ตัวอยางท่ี 1 การคํานวณขนาดของสารเคมีชนิด 
ไมกอมะเร็งที่เขาสูรางกายของผูใหญโดยการหายใจ  
เม่ือสารเคมีน้ันมีความเขมขนท่ีจุดสัมผัสเทากับ 10 
มก.ตอ ลบ.ม. 

จากสูตร  
 AT xBW

 ED  xEF  xCR  xC  I=  
 

C =  ความเขมขนท่ีจุดสัมผัส  =  10 มก./ลบ.ม 
CR  =  Contact Rate  =  0.83 × 24 ลบ.ม/วัน 
EF  =  Exposure Frequency  =  365 วัน/ป 
ED  =  Expusure Duration  =  30 ป 
BW  =  นํ้าหนักตัวผูสัมผัสสารเคมี  =  70 กก. 
AT  =  เวลาที่สัมผัส  =  30 × 365 วัน 
 

I = [10 x (0.83 x 24) x 365 x 30]  
 / (70 x 30 x 365)  

    

           ขนาดสารเคมีท่ีเขาสูรางกาย (I) 
           = 2.85 มก./กก. ตอวัน 

ตัวอยางท่ี 2  การคํานวณขนาดของสารเคมีชนิดกอ
มะเร็ง ที่เขาสูรางกายเด็กอายุ 6-12 ป โดยการหายใจ 
เม่ือสารเคมีน้ันมีความเขมขนท่ีจุดสัมผัสเทากับ 10 
มก./ลบ.ม. 
C  =  10 มก./ ลบ.ม.  
CR  =  0.46 × 24 ลบ.ม/วัน (จากตารางที่ 26) 
EF  =  365 วัน/ป  

ED  =  6 ป (จากตารางที่ 26) 
BW = 29 กก.,  
AT  =  70 x 365 วัน (เพราะเปนสารกอมะเร็ง) 
 

I = [10 x (0.46 x 24) x 365 x 6]  
 / (29 x 70 x 365)  

 

ขนาดสารเคมีท่ีเขาสูรางกาย  
= 0.326 มก./กก.วัน  

ตัวอยางท่ี 3 คํานวณปริมาณของคลอโรเบนซีน ซ่ึง
เปนสารไมกอมะเร็ง ที่เขาสูรางกายคนงานทางผิวหนัง
ในชวงการสัมผัส 1 ป กําหนดใหความเขมขนของคลอ
โรเบนซีนในดินเทากับ 1.39 มก./กก.(ตารางที่ 23) 
สวนผิวหนังท่ีสัมผัสรอยละ 20 ของรางกาย ปริมาณ
ฝุนท่ีติดกับผิวหนังสวนที่สัมผัสคร้ังละ เทากับ 0.51 
มก./ตร.ซม. ลักษณะดินท่ีสามารถสัมผัสไดรอยละ 15 
ของดินท้ังหมด และกําหนดคาอื่นๆ ดังน้ี 
C = ความเขมขนของคลอโรเบนซินในดิน   
 = 1.39 มก./กก. 
A  =  พื้นท่ีผิวหนังท่ีสัมผัส  
 =  18,150 × 0.2 ตร.ซม/คร้ัง 
DA  =  ปริมาณฝุนท่ีติดผิวหนัง = 0.51 มก./ตร.ซม. 
SM  =   ดินท่ีสามารถสัมผัสได (Soil Metrix) = 15% 
ABS =   การดูดซึมเขาสูกระแสโลหิต  
  (Absorption into Blood Stream)  =  6% 
EF  =  ความถี่ในการสัมผัส (Exposure 

Frequency)  =  156 × 2 ครั้ง/ป 
ED  =  ระยะเวลาที่สัมผัส  =  1 ป 
CF  =  Conversion Factor  =  10-6 กก./มก 
BW = นํ้าหนักคนงาน  =  70 กก. 
AT = เวลาที่สัมผัส   =  1 ป
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ตารางที่ 26 คาท่ีใชในการคํานวณความเสี่ยง 

Parameter Adults Child 6-12 yr Child 2-6 yr 
BW :  Average body weight (kg) 

Skin surface area (cm2) 
Water ingested (L/day) 

70 
18,150 

5 

29 
10,470 

5 

16 
6,980 

1 
CR : Air breathed (m3/hr) 0.83 0.46 0.25 
RR : Retention rate 100 % 100 % 100 % 
ABS : Absorption rate 

Soil ingested (mg/day) 
Bathing duration (minutes) 

100% 
100 
30 

100 % 
100 
30 

100 % 
200 
30 

EF : Exposure frequency (days) 365 365 365 
ED : Exposure duration (years) 30 6 4 

(จาก LaGrega et al., 1994)

  ในกรณี ท่ี สัมผัสทาง ผิวหนังจะปรับ
สมการใหมดังน้ี 

 AT xBW
CF  xED  xEF  x ABS xSM DA x  A x xC  I=  

I = [(1.39 x (18,150 x 0.2) x 0.51 x 0.15 x 0.06 x 
(156 x 2) x 1 x 10-6)] / (70 x 1 x 30) 

 

ขนาดของคลอโรเบนซีนท่ีเขาสูรางกาย 
       =  2.82×10-7 มก./กก.วัน 

 

ตัวอยางท่ี 4 คํานวณปริมาณของคลอโรฟอรมที่เปน
สารกอมะเร็งท่ีคนงานสัมผัสทางผิวหนังโดยมีความ
เขมขนเฉล่ียของคลอโรฟอรมในดิน เฉล่ียเทากับ 1.12 
มก./กก. ลักษณะการสัมผัสเชนเดียวกับคลอโรเบนซีน
ในตัวอยางท่ี 3 

กรณีน้ี C = 1.12 มก./กก. 
 

 AT xBW
CF  xED  xEF  x ABS xSM DA x  A x xC

  I=  

 

I = [(1.12 x (18,150 x 0.2) x 0.51 x 0.15 x 0.06 x 
(156 x 2) x 1 x 10-6)] / (70 x 25,550) 

ขนาดของคลอโรฟอรมท่ีเขาสูรางกาย 
= 3.26 x 10-9 มก./กก. ตอวัน 

 

(3)  การประเมินความเปนพิษ จําแนก
สารเคมีที่เปนสาเหตุของมะเร็งและที่ไมเปนสาเหตุของ
มะเร็ง สารเคมีบางชนิดอาจเปนไดท้ัง 2 ประเภท ใน
การศึกษาเพื่อประเมินความเปนพิษแตละสารเคมีน้ัน
ตองใชเวลาและคาใชจายสูงจึงใชขอมูลทุติยภูมิจาก
แหลงขอมูลท่ีไดรับความเชื่อถืออยางกวางขวาง คือ 
Integrated Risk Information System (IRIS) ซ่ึงเปน
ขอมูลที่มีการปรับปรุง และสามารถสืบคน Online ได 

(3.1)  ขอมูลความเปนพิษของสารเคมีท่ี
เปนสาเหตุของมะเร็งขอมูลน้ี เรียกวาคา Slope Factor 
(SF) มีหนวยเปนขนาดของสารเคมีที่รางกายรับเขาไป 
(มก./กก. ตอวัน) องคกรพิทักษส่ิงแวดลอมของสหรัฐ
ไดจัดแบงสารเคมีท่ีเปนสาเหตุของมะเร็งพบวา 
สารเคมีเพียง 14 ชนิดเทาน้ัน จากจํานวนที่เปนสาเหตุ
ของโรคมะเร็ง ท่ีมีขอมูลทางระบาดวิทยาวาเปนสาเหตุ
ของมะเร็งในคน (Class A) อีก 70% มีเหตุการณ
สนับสนุนวาเปนสาเหตุของมะเร็งในสัตวทดลองอยาง
นอย 2 ชนิดข้ึนไป (Class B2) 
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(3.2)  ขอมูลความเปนพิษของสารเคมีท่ี
ไมเปนสาเหตุของมะเร็งความเปนพิษของสารเคมีท่ีไม
กอมะเร็งกําหนดไววาเปนคา Reference Dose (RfD) 
ถารางกายรับสารเคมีน้ีเขาไปไมเ กินคากําหนด
ดังกลาวตอวัน ก็ไมเกิดโทษตอรางกาย  

(4)  การแสดงลักษณะความเสี่ยงที่ได
จากการคํานวณคาของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ โดย
ตองครอบคลุมสารเคมีท้ัง 2 ประเภทและกลุมประชากร 
ท่ีมีแนวโนมตอการสัมผัสทุกกลุม 

(4.1)  คาความเสี่ยงของสารเคมีท่ีเปน
สาเหตุของมะเร็ง คํานวณไดจากสมการ ดังน้ี 

Risk = CDI X SF (6) 
เม่ือ Risk คือ คาความเสี่ยงที่เปนสาเหตุ

ของมะเร็ง CDI คือ ขนาดของสารเคมีท่ีเขาสูรางกาย 
(มก./กก. ตอวัน) และ SF คือ Carcinogen Slope 
Factor (กก.-วัน/มก.) 

กรณีที่มีการสัมผัสของสารเคมีหลายชนิด
ในเวลาเดียวกัน เม่ือคํานวณคาเสี่ยงแตละชนิดแลว 
นํามาคํานวณคาความเสี่ยงรวม ดังแสดงในตาราง 
ท่ี 27  

ตัวอยางท่ี 5   ชายคนหน่ึงหนัก 75 กิโลกรัม ด่ืมนํ้าท่ี
มีสารปนเปอน 0.1 มก./ล. ตลอดเวลา 20 ป โดยดื่ม
นํ้าปละ 300 วัน วันละ 1.8 ลิตร จงหาดัชนีความเสี่ยง
อันตราย กําหนดให RfD ของสารน้ีเทากับ 0.60  
 

CW×IR×EF×EDI=
BW×AT  

เม่ือ  
I = ปริมาณสารที่เขาสูรางกาย 
CW  = ความเขมขนของสารปนเปอน 
  เทากับ 0.1 มก./ล. 
IR  =  อัตราการดื่มนํ้า 1.8 ลิตรตอวัน 
EF  =  ความถี่ของการดื่มนํ้าเทากับ 300 วันตอป 
ED  =  ระยะเวลาที่ดื่มนํ้า 20 ป 

BW  =  นํ้าหนักรางกาย 75 กก. 
AT  = ระยะเฉลี่ยของการรับสารปนเปอนเทากับ  
  20 x 365 = 7,300 วัน 
RfD  =  0.60 

0.1×1.8×300×20I=
75×7,300

 

= 0.00197 มก./กก.วัน 
 

ความเสี่ยงอันตราย  
HI = I/RfD = 0.00197/0.60 = 0.00328  
ซ่ึงนอยกวา 1.0 จึงเปนความเสี่ยงที่ยอมรับได 

 

ตารางที่ 27 ความเสี่ยงรวมจากการสัมผัสสารเคมี 
ท่ีเปนสารกอมะเร็ง 

Carcinogen Lifetime Risk 
Benzene 0.0005 
Cadmium 0.0008 
Vinyl Chloride 0.0075 
Total 0.0038 = 3.8 X 10-3 

 

(4.2)  ความเสี่ยงของสารท่ีไมกอมะเร็ง 
เรียกวาดัชนีอันตราย (Hazard Index) คํานวณไดจาก
อัตราสวนของขนาดของสารเคมีที่รางกายรับเขาไป 
ตอ RfD 

HI = CDI/ RfD 
HI = ดัชนีอันตราย (ไมมีหนวย), CDI = 

ขนาดสารเคมีเขาสูรางกาย(mg/ kg.day) และ RfD = 
Reference Dose (mg/kg.day) 

 

ตัวอยาง ท่ี  6  คํานวณคาดัชนีอันตราย  (Hazard 
Index) ของคลอโรฟอรม ซ่ึงเปนสารที่ไมกอมะเร็ง 
จากตัวอยางท่ี 3 ความเขมขนของคลอโรฟอรมไนดิน 
= 1.12 มก./กก. (ตารางที่ 23) 
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CDI = 2.27 X 10-7 mg/kg.day  
RfD ของคลอโรฟอรม  
= 1.00 X 10-2 mg/kg.day  
 

HI = (2.27 X 10-7) / (1.00 X 10-2) 
    = 2.27 X 10-5 

 

ดัชนีอันตรายที่คํานวณไดมีคานอยกวา
คาที่ยอมรับไดคือ 1.0 ดังน้ันความเสี่ยงจากการสัมผัส
กับคลอโรฟอรมกรณีน้ีจึงนอยมาก 

ตารางที่ 28  คาดัชนีอันตรายรวมจากการสัมผัส
สารเคมีชนิดไมกอมะเร็ง 

Noncarcinogen Hazard Index 
Acenaphthene 0.05 
Cyanide 0.15 
Mercury 0.03 
Total 0.23 (< 1.0) 

(จาก ...) 

ตัวอยางท่ี 7 คํานวณความเสี่ยงของสารกอมะเร็ง 
เน่ืองจากการสัมผัสคลอโรฟอรม ซ่ึงติดมากับดินผาน
ผิวหนังตามตัวอยางท่ี 4 

จากสูตร Risk = CDI X SF 
CDI ในตัวอยางท่ี 4 
CDI = 3.26 X 10-9 มก./กก.วัน 
SF ของคลอโรฟอรม  
= 6.10 X 10-3(กก.-วัน/มก.) 
(จากตาราง IRIS) 
 

Risk = (3.26 X 10-9) X (6.10 X 10-3) 
       = 1.99 X 10-11 
ซ่ึงนอยกวาคาท่ียอมรับไดคือ 10-6  ดังน้ัน 
ความเส่ียงจากการสัมผัสกับคลอโรฟอรม 
จึงไมมีอันตราย 

คาความเสี่ยงที่ คํานวณไดต่ํากวาคาท่ี
ยอมรับได คือ 10-6 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการสัมผัส
คลอโรฟอรมจึงนอยมากอยางไรก็ตามหากใหคาความ
เขมขนของคลอโรฟอรม เปนคาสูงสุด คาความเสี่ยง 
จะเปนคาสูงสุด (maximum carcinogenic risk) ดวย 

7. ข้ันตอนในการดําเนินงาน 
การจัดทําการประเมินความเสี่ยงการปนเปอน

แหลง นํ้าบาดาลในพื้นท่ีปฏิบั ติงานมีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 5 ขั้นตอน  

7.1  รวบรวมขอมูล  
7.1.1 ดานอุทกธรณีวิทยา 

(1) ขอมูลภูมิประเทศจากแผนที่มาตรา
สวน คือ 1:250,000 และ 1:50,000 ที่มีอยูแลว หรือ
จัดทําขึ้นใหมเพ่ือใชเปนขอบเขตแผนที่ธรณีวิทยา 
อุทกธรณีวิทยา 

(2) ขอมูลธรณีวิทยาสัณฐานจากการ
แปลภาพถายทางอากาศ หรือภาพถายดาวเทียม เพ่ือ
ประเมินสภาพธรณีวิทยาสัณฐานของพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

(3) ขอมูลทางธรณีวิทยาแสดงลักษณะ
โครงสรางทางธรณีวิทยา โดยลําดับ 

(4) ขอมูลอุทกธรณีวิทยาและภาพตัด 
ขวางทางอุทกธรณีวิทยา 

(5) ขอมูลคุณสมบัติของช้ันหินอุมนํ้า
ประเภทตางๆ ท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลการสูบ
ทดสอบ 

(5) ขอมูลระดับนํ้าในบอบาดาล บอขุด 
บอตอก ในฤดูตางๆ เพ่ือดูทิศทางการไหลของน้ํา
บาดาลในแตละช้ันนํ้าบาดาล 

7.1.2 ดานมลสารและแหลงมลสาร 
รวบรวมขอมูลแหลงกําเนิดมลสารแตละ

ประเภท เพื่อระบุของแหลง กําเนิดมลสาร 6 ประเภท
ท่ีสําคัญ ดังน้ี 
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(1) แหลงกําเนิดมลสารประเภทอุตสา-
หกรรม ประกอบดวยรายช่ือโรงงานตําแหนง ที่ ต้ัง 
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทของโรงงาน
ขนาด และกําลังการผลิต สารเคมีที่ใชเปนวัตถุดิบ 
สารเคมีในนํ้าท้ิง 

(2) แหลงมลสารประเภทฝงกลบ ระบบ
บําบัดมลพิษ  แหลงฝงกลบขยะชุมชน ขยะจาก
อุตสาหกรรม แหลงฝงกลบถูกตองตามหลักสุขอนามัย 
(sanitary landfill) แบบเทกอง (dumping site) 

(3) แหลงกําเนิดมลสารประเภทน้ําเสีย
จากชุมชนเปนนํ้าทิ้งท่ีปลอยออกมาจากแหลงชุมชน 
ระบบบําบัดนํ้าเสียของชุมชน ดูแนวโนมของการแพร 
กระจายของมลสารในพื้นท่ี 

(4) แหลงกําเนิดมลสารประเภทเกษตร-
กรรม การใชสารเคมีท่ีมีสวนผสมของสารพิษในปุย  
ยาฆาแมลง ยากําจัดวัชพืช ท้ังในอดีต ปจจุบัน และ
อนาคต 

(5) แหลงมลสารที่มาจากสถานีบริการ
นํ้ามันเช้ือเพลิง ประวัติการรั่วไหลของมลสารจากถัง
เก็บนํ้ามัน ถังนํ้ามันระเบิด การรั่วไหล ระหวางการ
ขนสง การบําบัดของเสียจากเครื่องยนตที่มารับบริการ 

(6) แหลงมลสารที่เกิดจากการทําเหมือง
แร และการแตงแรขั้นตอนตางๆ การทิ้งหางแร การ
บําบัดของเสียจากเหมืองแร 

(7) จัดทําแผนท่ีแหลงกําเนิดมลสาร 
7.2 ประเมินความออนไหว 
7.2.1  เลือกวิธีประเมินความออนไหวที่เหมาะสม

จากวิธีการซ่ึงเปนที่นิยมและไดมาตรฐาน เชน วิธี 
DRASTIC  

7.2.2  รวบรวมขอมูลที่ใชสําหรับวิธี DRASTIC 
ซ่ึงมี 7 ชนิด คือ depth to water table (D), net recharge 
(R), aquifer media (A), soil media (S), topography 

(T), impact of vadose zone (I) และ hydraulic 
conductivity of the aquifer (C) 

7.2.3  กําหนดคะแนนใหเหมาะสมกับพื้นท่ีรวม 
ท้ังคานํ้าหนัก (weight) และระดับคาคะแนน  

7.2.4   วิเคราะหคาความออนไหวโดยเอาคะแนน
คูณกับคาถวงนํ้าหนัก แลวหาคาดัชนี DRASTIC 

7.2.5  จัดทําแผนท่ีแสดงความออนไหว 
7.3  ประเมินศักยภาพมลสาร 
7.3.1  กําหนดเกณฑท่ีใชในการประเมินศักยภาพ

แหลงมลสารจากปจจัยสําคัญ คือ แนวโนมที่มลสาร 
จะออกมาสูส่ิงแวดลอม ลักษณะและปริมาณคุณภาพ
มลสาร และความเส่ียงที่คนหรือส่ิงแวดลอมจะไดรับ
จากการสัมผัส 

7.3.2  รวบรวมวิเคราะห จําแนกมลสาร ตาม
แหลงกําเนิดประเภทตางๆ โดยตรวจสอบสารอันตราย
ประเภทตางๆ ที่ตรวจพบในกิจกรรมทั้ง 6 ประเภท 

7.3.3  กําหนดเกณฑการประเมินศักยภาพแหลง
มลสาร 

7.3.4  จัดทําแผนท่ีแสดงศักยภาพแหลงมลสาร 
7.4   ประเมินความเส่ียงตอการปนเปอน 
7.4.1  เตรียมแผนที่แสดงความออนไหวและ 

แผนที่แสดงศักยภาพมลสารในรูปแบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ในมาตราสวนท่ีเหมาะสม ซอนภาพแผนที่
ประเมินความเสี่ยง และแผนท่ีประเมินศักยภาพของ
มลสารหลังจากที่ไดพัฒนาและกําหนดคาถวงนํ้าหนัก 
คาระดับคะแนนแลว 

7.4.2 ปรับแกเกณฑประเมินความเสี่ยง 
7.4.3 จัดกลุมพ้ืนท่ีตามคาดัชนีความเสี่ยง 
7.4.4 จัดทําเอกสารและรายงาน 
7.5  ประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ 
7.5.1  การบงอันตรายระบุวาสารเคมีใดที่เปน

สาเหตุอันตรายตอสุขภาพ  
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7.5.2  ประเมินการสัมผัสประเมินวาสารเคมี
แพรกระจายไปอยางไร 

7.5.3  ประเมินความเปนพิษ หาคาดัชนีความ
เปนพิษของสารเคมีออกมาเปนตัวเลข เพื่อนําไปใชใน
การประเมินขนาดของความเสี่ยง 

7.5.4  จําแนกลักษณะความเสี่ยง ประเมินขนาด
ของความเส่ียง 

7.5.5  แสดงตัวอยางการประเมินความเสี่ยง 
ดานสุขภาพ 

7.5.6  พิจารณาผลการประเมินรวมกับขอ 7.4 
ประเมินความเสี่ยงตอการปนเปอน 
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คูมือ ทบ อ 3000-2550 
การประเมินผลกระทบจากการใชนํ้าบาดาลมากเกินสมดุล 

 คูมือ ทบ อ 3000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล (อ) 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 

การสูบ นํ้าบาดาลมาใชมากเกินสมดุลนํ้า
บาดาล อาจทําใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรนํ้า
บาดาล กลาวคือทําใหปริมาณนํ้าบาดาลลดลงและ
ขาดแคลนน้ํา และสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
เชน กระทบระบบนิเวศนที่พ่ึงพานํ้าบาดาล เกิด
แผนดินทรุด หรือเกิดการรุกลํ้าของนํ้าบาดาลเค็ม 
เปนตน เพ่ือเปนการอนุรักษทรัพยากรน้ําบาดาลทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยางย่ังยืน จําเปนตอง
มีระบบการจัดการและประเมินผลกระทบตางๆ 
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คูมือน้ีกลาวถึง
การประเมินผลกระทบจากการใชนํ้าบาดาลมาก
เกินสมดุล  ประกอบดวย 3 ประเด็นหลัก คือ (1) 
ผลกระทบของการลดระดับนํ้าบาดาลตอระบบ
นิเวศนที่พ่ึงพานํ้าบาดาล (2) การสูบนํ้าบาดาลเกิน
สมดุล และการเกิดแผนดินทรุด และ (3) การสูบนํ้า
บาดาลและการเกิดการรุกลํ้าของนํ้าเค็ม 
2. ขอบเขต 

คูมือน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนคูมืออางอิงเชิง
แนวคิดและเชิงหลักการทางวิชาการสําหรับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุรักษแหลงนํ้า
บาดาลและเพ่ือใหผูปฏิบัติงานที่ยังใหมในสาขานี้ให
เขาใจในหลักการและแนวคิดในเร่ืองน้ี คูมือน้ีไมได

กลาวรวมถึงรายละเอียดการออกแบบหรือการดําเนินการ
ทางวิศวกรรมที่เก่ียวของ แตจะกลาวถึงหลักทฤษฎีและ
แนวทางปฏิบัติหรือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ี
เกิดจากการสูบนํ้าบาดาลมากเกินสมดุล  
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4. ความสําคัญและการใชงาน 

ใชเปนคูมืออางอิงเชิงแนวคิดและหลักการใน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการสูบ
นํ้าบาดาลมากเกินสมดุล  
5. การประเมินผลตอส่ิงแวดลอม  

5.1  ระบบนิเวศนที่พ่ึงพานํ้าบาดาล 
ภาพรวมของระบบนิเวศวิทยาและน้ํา

บาดาลจําเปนตองนํามาพิจารณารวมกันในประเด็น
ดังน้ี 

- นํ้าบาดาลนับเปนปจจัยที่ มีบทบาท
รวมกันในการที่จะดํารงรักษาระบบนิเวศวิทยาทาง
นํ้า ทางบก และชายฝงทะเล รวมถึงสภาพภูมิทัศน
ท่ีเก่ียวของท้ังที่อยูในเขตรอนช้ืนและเขตแหงแลง
ใหเกิดความยั่งยืน ดังน้ันนํ้าบาดาลจึงเปนกุญแจ
สําคัญในการที่จะชวยดํารงสภาพของระบบนิเวศน
หลักๆ เหลาน้ีใหยั่งยืนยาวนาน 

- ขาดการควบคุมดูแลเรื่องการปกปอง
และการพัฒนาทรัพยากรน้ําบาดาลทําใหเกิดผล
กระทบทางลบ (เชน ทําใหเกิดการเปลี่ยนทิศทาง 
การไหลของน้ําบาดาล เกิดการเปลี่ยนแปลงดาน
คุณภาพนํ้าบาดาล เปนตน) ตอระบบของพืช

และสัตวนํ้าบางชนิด ในช้ันนํ้าบาดาลบางแหงที่ใชนํ้ามาก
เกินสมดุล  อาจทําใหระดับนํ้าลดลงมากจนทําใหสมดุล
ของนํ้าบาดาลตอระบบนิเวศนสูญเสียไป ในบางกรณีการ
ลดลงของระดับนํ้าบาดาลจนเกินสมดุลจะทําใหเกิดการ
เ ส่ือมถอยของ คุณภาพนํ้าบาดาล เพราะ เ กิดการ
แพรกระจายของสารปนเปอนโดยเฉพาะอยางยิ่งสาร
ปนเปอนจากปุยเคมีและยาฆาแมลงศัตรูพืช    

5.2 ระบบนิเวศวิทยาที่มีความสัมพันธกับ 
นํ้าบาดาล 

การจําแนกระบบนิเวศนท่ีสัมพันธกับนํ้าบาดาล
สามารถพิจารณาจาก ลักษณะทางธรณีสัณฐานหรือ
สภาพทางภูมิประเทศ (ทางนํ้า ทางบก ชายฝงทะเล ฯลฯ) 
พิจารณารวมกับ กลไกการไหลของน้ําบาดาลบริเวณ
กวาง (regional flow) และการไหลทองถ่ิน (local flow) 
โดยใชหลักเกณฑดังกลาวน้ีจะสามารถจําแนกระบบ
นิเวศน เปนระบบตางๆ ดังแสดงในรปูท่ี 1 ดังน้ี  

(ก) พื้นท่ีชุมนํ้าในพื้นท่ีแหงแลงขึ้นอยูกับการ
ไหลของนํ้าบาดาลระดับลึก (regional flow, ระบบบริเวณ
กวาง) บางครั้งมีการเติมนํ้าบางจากน้ําฝนแตสวนใหญจะ
เปนนํ้าบาดาลที่ไดกักเก็บในหินอุมนํ้า 

(ข) พื้นท่ีชุมนํ้าในเขตรอนช้ืน พ้ืนที่ชุมนํ้าแต
ละแหงขึ้นอยูกับการไหลของน้ําจากความลึกตางๆ กัน 
พ้ืนท่ีชุมนํ้าหลักเกิดจากการไหลของน้ําบาดาลในบริเวณ
กวาง (regional) และพ้ืนท่ีชุมนํ้ารองเกิดจากการไหลพา
ของนํ้าบาดาลในระดับทองถ่ิน (local)  

(ค) ระบบนิเวศนตะกอนทองนํ้าในเขตรอนช้ืน
บริเวณตนนํ้าระบบนิเวศนมีการเปลี่ยนแปลงตามลํานํ้า 
(intermittent stream) 

(ง) ระบบนิเวศนพ้ืนท่ีแองนํ้าริมทะเล (lagoon) 
พ้ืนท่ีรอยตอของนํ้าเค็ม กรอย และนํ้าจืด การไหลของน้ํา
บาดาลมีโอกาสทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรอยตอของนํ้า
เหลาน้ี 
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(จ)  ระบบนิเวศนพ้ืนที่บนเขาในเขตรอน
ช้ืนขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าบาดาลที่
ใช นํ้าบาดาลในบริเวณช้ันไมอิ่มตัวดวยนํ้าหรือ
บริเวณท่ีพืชดูดนํ้ามาใช 

5.3 การเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนวิทยา 
การสูบนํ้าบาดาลมีผลกระทบตอระดับนํ้า

บาดาลแตในแงผลกระทบตอระบบนิเวศนเน่ืองจาก
การสูบนํ้า (เชนการสูบนํ้าเพื่อการเกษตรกรรมหรือ
เพ่ือผลิตนํ้าประปา) ทําใหระดับนํ้าบาดาลลดลงเปน
บริเวณกวาง ในบางกรณีการที่ระดับนํ้าบาดาลลด
อาจไมไดเกิดจากการสูบนํ้าเกินสมดุลแตอาจเกิด
จากพื้นที่เติมนํ้าบาดาลมีการเปลี่ยนแปลงไป เชน 
มีการทําลายหรือถางปาตนนํ้าก็สามารถทําใหการ
เติมนํ้าบาดาลมีนอยลงได  

การสูบนํ้าบาดาลในระดับลึกที่ตางกันทํา
ใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศนบนผิวดินในอีก
พ้ืนท่ีหน่ึงและมีความรุนแรงตางกัน และตาง
สถานที่ดวยดังแสดงในรูปท่ี 2  

การเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศนอาจมี
ความสลับซับซอนเน่ืองจากการเสื่อมถอยของ
คุณภาพนํ้าบาดาล เชนมีสารไนเตรต สารแอมโมเนีย
หรือสารฟอสเฟตสูงข้ึน หรือมีรองรอยของสารพิษ
จากยาฆาแมลงศัตรูพืช สาเหตุเหลาน้ีอาจทําให
เกิดผลกระทบมากกวาสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลง
การไหลนํ้าบาดาลดวย 

ในทางปฏิบัติผลกระทบที่เกิดตอระบบ
นิเวศนอาจมีความสลับซับซอนขึ้น เชน ผลของการ
เส่ือมโทรมของคุณภาพนํ้าบาดาล นํ้ามีปริมาณใน
เตรทมากขึ้น มีการปนเปอนของสารพิษ เชน ยาฆา
แมลง ในบริเวณพ้ืนท่ีนํ้าบาดาลไหลขึ้นสูผิวดิน 
(discharge area) คุณภาพนํ้าเหลาน้ีมีผลกระทบ
ตอสัตว นํ้า รูปท่ี 3 แสดงระบบนิเวศนวิทยาที่
เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่รับนํ้าและพ้ืนท่ีสูญเสียนํ้า พืชบาง

ชนิดอาจจะมีการปรับตัวไดดีหากการเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึนในเวลาสั้น ๆ 

5.4 การปองกันระบบนิเวศนท่ีพ่ึงพานํ้าบาดาล 
มาตรการตางๆ ท่ีสรางความเขมแข็งดานการ

บริหารจัดการน้ําบาดาลสามารถนํามาใชหรือประยุกตใช
เพ่ือปองกันระบบนิเวศนแบบน้ีได วิธีการคือกําหนด
เกณฑเพ่ือคงสภาพระดับนํ้าบาดาลและอนุรักษคุณภาพ
นํ้าบาดาลใหไดตามความตองการของสิ่งมีชีวิตท่ีอยูใน
ระบบนิเวศนน้ันๆ 

วิธีการดังกลาวขางตนมักทําใหเกิดความ
ยุงยากเกี่ยวกับเร่ืองปริมาณนํ้าและการกระจายการสูบ
นํ้าและตองระมัดระวังเร่ืองการปองกันการปนเปอนของ
สารพิษ การอนุรักษนํ้าบาดาลเพื่อใหไดคุณภาพนํ้าดื่มใน
การนี้จึงตองมีการถกเถียงหาความสมดุลระหวางการมี
ชีวิตที่ดีในชนบทและการรักษาระบบนิเวศนใหยั่งยืนและ
การถกเถียงน้ีตองไดรับการเสนอขอมูลที่มีการวิเคราะห
อยางดีท้ังทางเทคนิคและทางเศรษฐสังคม หัวใจสําคัญท่ี
ใชเปนเครื่องมือการวางแผน การจัดการนํ้าบาดาลและ
ส่ิงแวดลอมก็คือการนําปฏิสัมพันธระหวางนํ้าบาดาลและ
ระบบนิเวศนมาพิจารณารวมกัน  

อยางไรก็ตามปญหาตางๆ ดานสังคม การ
พัฒนาการเกษตรกรรม และการประปาชุมชนเมือง อาจ
ทําใหมาตรการการควบคุมระดับนํ้าและคุณภาพนํ้า
บาดาลเปนไปไดยาก จึงจําเปนตองหาทางเลือกอื่นไว
ดวย เชน  

-  สํารวจเพ่ือระบุเขตคุมครอง (protection 
zones) ที่อยูบริเวณรอบๆ พ้ืนที่ชุมนํ้าเพ่ือประกันวา
สามารถปองกันไมใหระดับนํ้าบาดาลลดและคุณภาพนํ้า
บาดาลไมเส่ือมลง 

-  ทําการเติมนํ้าลงในช้ันนํ้าบาดาลและพัฒนา
คุณภาพนํ้าบาดาล ในพ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตอนุรักษพ้ืนที่ชุม
นํ้า หรือทําการสูบนํ้าจากน้ําบาดาลเพื่อเสริมชดเชยให
พ้ืนท่ีชุมนํ้าที่มีระดับนํ้าลดต่ําเกินระดับวิกฤต. 
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รูปที่ 1  ระบบการไหลของนํ้าบาดาล (groundwater flow systems) ที่ทําใหเกิดระบบนิเวศนวิทยา  

(ดัดแปลงจาก Foster et al., 2006) 
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รูปท่ี 2 การสูบนํ้าบาดาลในระดับลึกท่ีตางกันมีผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาบนผิวดิน 

(ดัดแปลงจาก Foster et al., 2006) 

 
รูปท่ี 3 ระบบนิเวศนในพ้ืนที่รับนํ้า (recharge area) และพ้ืนท่ีสูญเสียนํ้า (discharge area) 

(ดัดแปลงจาก Foster et al., 2006) 

5.5 การประเมินมูลคาระบบนิเวศนที่พ่ึงพา 
นํ้าบาดาล 

ในการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของ
ระบบนิเวศนท่ีมีความสัมพันธกับการไหลของน้ํา
บาดาลสรุปไวในตารางที่ 1 ควรพิจารณาจากการ
จําแนกทางเศรษฐศาสตร 2 กลุม คือ มูลคาจากการใช
ระบบนิเวศน และมูลคาสวนที่ยังไมไดใช  

มูลคาจากการใชระบบนิเวศน ควรพิจารณา
มูลคาทางตรงที่มีการวางแผนการใชระบบนิเวศน เชน 
ใชเปนแหลงพักผอนหยอนใจ หรือมูลคาทางออมท่ี
ใหผลประโยชนทางออมตอชุมชน เชน การเพ่ิมธาตุ

อาหารในดินหรือการดูดซับมลพิษ การควบคุมนํ้าทวม 
และการปองกันการกัดเซาะหนาดิน เปนตน  

มักจะเกิดกรณีพิพาทในเรื่องความสมดุล
ระหวางการพัฒนาคุณภาพชีวิตชนบทกับการรักษา
ระบบนิเวศนใหยั่ งยืน ในการตัดสินใจในเรื่อง น้ี 
จําเปนตองมีขอมูลที่ผานการวิเคราะหอยางรอบคอบ
ทางดานเทคนิคและดานเศรษฐศาสตร ดังน้ัน จึงมี
ความสําคัญที่ตองพิจารณาผลการประเมินทาง
เศรษฐศาสตรรวมกับผลการวิเคราะหทางเลือกในการ
จัดการ โดยผานทางการจําแนกและการเกิดประโยชน
สูงสุดทางดานสวัสดิการ ผลประโยชนและการกระจาย 
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ตารางที่ 1  การประมาณการมูลคารวมทางเศรษฐศาสตรของระบบนิเวศนท่ีพ่ึงพานํ้าบาดาล  

การจําแนก 
ทางเศรษฐศาสตร 

มูลคา ตัวอยางของมูลคา วิธีประเมินมูลคา 

มูล
คา
จา
กก

าร
ใช
 (u

se
 va

lue
) มูลคาทางตรง 

(direct use value) 
เพ่ิมขึ้นจากมูลคาจริง และหรือ
การวางแผนใชงาน 

การเก็บของปาหรือการพักผอน
หยอนใจ 

Hedonic Pricing * 
Residual Value * 
และวิธีการอื่นๆ ** 

มูลคาทางออม 
(indirect use 
value) 

มูลคาของทรัพยากรและบทบาท
ที่ใหผลประโยชนทางออมแก
ชุมชน 

การเพิ่มเติมธาตุอาหารในดิน การดูด
ซับมลพิษ ควบคุมนํ้าทวม สนับสนุน
ระบบนิเวศน   รักษาความมั่นคง
ใหกับแนวชายฝง ควบคุมการกัด
เซาะหนาดิน 

Contingent 
Valuation และ 
Choice 
Experiment 

มูล
คา
สว

นท
ี่ยัง
ไม
ได
ใช
 (n

on
-us

e v
alu

e) 

มูลคาเผ่ือจะใช 
(option value) 

ความยินดีที่จะไมใชในปจจุบัน
เพ่ือรับประกันการมีทรัพยากรใช
ในอนาคต 

ศักยภาพที่จะเกิดผลประโยชนใน
อนาคตจากการใชโดยตรงหรือโดย
ออม 

มูลคากึ่งเผ่ือจะใช 
(quasi-option 
value) 

ความยินดีที่จะไมใชในปจจุบัน
เพ่ือจะลดหรือปองกันผลกระทบ
จากการพัฒนาที่มีความไม
แนนอนที่จะเกิดขึ้นตอทรัพยากร
ในอนาคต 

มูลคาอนาคตของขอมูลจากการ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

มูลคาการคงอยู 
(existence value) 

มูลคาที่เกิดขึ้นจากการไดทราบ
วาทรัพยากรนั้นอยูในสภาพที่ดี 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

มูลคามรดก 
(bequest value) 

มูลคาที่เกิดจากความตองการ
เก็บรักษาไวเปนมรกดสําหรับ
ประชากรรุนตอไป 

 

มูลคาที่เกิดขึ้นเพื่อ
ผูอ่ืน (altruistic 
value)  

มูลคาที่เกิดจากความรูสึกที่ดีที่
จะเก็บรักษาไวเพ่ือชุมชนหรือ
สังคมถึงแมจะยังไมใชประโยชน
ก็ตาม 

 

 (ดัดแปลงจาก Foster et al., 2006)  
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การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเพ่ือการน้ี 
โดยมากมักจะทําการประเมินในเรื่องตอไปน้ีคือ 

-  ราคาในการคุมครองโดยพิจารณาในรูป
ของการสูญเสียทางเลือกในการใชนํ้าบาดาล การใช
ท่ีดิน และ การบริหารการใชที่ดิน และนโยบายการ
ควบคุมนํ้าบาดาล 

-  ผลประโยชนของการคุมครองในรูปของ
มูลคานํ้าบาดาลและการบริการของระบบนิเวศน 

การดํ า เ นินการด านสถาบั นและด าน
กฎหมายที่สามารถเอื้ออํานวยตอการพิจารณาและ
การคุมครองนํ้าบาดาลเพื่อส่ิงแวดลอม 

ในประเทศกําลังพัฒนาพบวาแรงกดดันทาง
สังคมสามารถทําใหเกิดการพัฒนาดานการเกษตร-
กรรมและการพัฒนาชุมชนเมือง การพัฒนาเหลาน้ี
อาจสงผลกระทบระบบนิเวศนท่ีพ่ึงพานํ้าบาดาลทั้ง
กระทบทางตรง (โดยการทําใหมีการสูบนํ้ามาใช
เพ่ิมขึ้น) และทางออม (โดยการทําใหเกิดการปนเปอน
นํ้าบาดาลเพิ่มขึ้น) ประเด็นสําคัญในการใชมาตรการ
การจัดการน้ําบาดาลเพื่อคุมครองระบบนิเวศน ก็คือ
ใครจะเปนผูมีสวนไดสวนเสีย ที่เปนตัวแทนของระบบ
นิเวศนน้ันๆ 

ผูมีสวนไดสวนเสียในกรณีน้ี ไดแก  
- องคกรเอกชนที่ทําหนาที่ เปนตัวแทน

ชุมชนทองถิ่นซ่ึงขึ้นอยูกับหนาที่ของระบบนิเวศน 
หรือโดยท่ัวไปที่มีความสนใจในเรื่องการอนุรักษระบบ
นิเวศน 

- เจาหนาที่ที่ดินทองถิ่นเปนตัวแทนรักษา
สมดุลความสนใจของเจาของที่ดินทองถ่ิน 

- องคกรดานสิ่งแวดลอมทั้งระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น 

ถายั งไม มีระบบสิทธิการใช นํ้าบาดาล 
(groundwater use rights system) และระบบการมี
สวนรวมจากกลุมผู มีสวนไดเสียท่ีระบุกลุมอยาง

ชัดเจนการรับฟงความเห็นสาธารณะเรื่องการคุมครอง
ระบบนิเวศนท่ีพ่ึงพานํ้าบาดาลก็มักจะไมไดรับความ
สนใจเทาท่ีควร 

สมมุติใหมีแบบเสนอโครงการพัฒนาแหลง
นํ้าและหรือแบบเสนอโครงการพัฒนาท่ีดินแหงหน่ึง 
การพัฒนาดังกลาวมีแนวโนมท่ี เกิดปญหาเรื่อง
ผลกระทบระบบนิเวศนท่ีพึ่งพานํ้าบาดาล หนวยงานท่ี
มีหนาท่ีออกกฎระเบียบโดยมากจะตองใชกลยุทธการ
ตัดสินใจ ดังน้ี 

- หลักการการระวังไวกอน (precautionary 
principle) โดยการไมอนุมัติการพัฒนาใดใดจนกวาจะ
ทราบความเสี่ยงตอระบบนิเวศนและมีวิธีจัดการ
ปองกันแกไข (วิธีน้ีเปนวิธีอนุรักษนิยมเกินไปสําหรับ
ประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงมีความตองการการพัฒนา
ท่ีดินและนํ้าเปนอยางมาก) 

- หลักการพัฒนานํารอง (pragmatic initial 
development) ในการพัฒนาทรัพยากรน้ําบาดาลโดย
ใหมีการติดตามเฝาระวังอยางรอบคอบมีการประเมินผล
และมีการปรับประยุกตของแผนการพัฒนา ถาหาก
พบวาเกิดมีผลกระทบที่สําคัญๆ 

- หลักการสํารองการไหลในสิ่งแวดลอม
เฉพาะท่ี (reserving specific environmental flows) 

ภายในกลยุทธและการวางแผนรวมเรื่อง
การจัดการทรัพยากรแหลงนํ้าบาดาลเพื่อรักษาพ้ืนท่ี
ชุมนํ้าหลักใหยั่งยืน 

ความสลับซับซอนของการประมาณการณ
เรื่องผลกระทบจากการสูบนํ้าบาดาลและการปนเปอน 
ทําใหมีความยุงยากในการกําหนดพิกัด (limits) ท่ี
สามารถรังวัดได ทันทีและสามารถบังคับใชทาง
กฎหมาย อยางไรก็ดีขอกําหนดทางกฎหมายสามารถ
ใหแนวทางได โดยการกําหนดไววา ในกรณีท่ีผูมีสวน
ได เ สียมีความเห็นไมตรงกันกับการตัดสินของ
เจาหนาที่ผู รักษากฎหมาย ผูมีสวนไดเสียสามารถ
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ทําการศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดโดยตองจาย
คาใชจายเอง 
6. การเกิดแผนดินทรุดจากการสูบนํ้าบาดาล 

ความสัมพันธระหวางการลดระดับนํ้าบาดาลและ
การเกิดแผนดินทรุด มีผูทําการศึกษาในสถานที่ตางๆ 
มากมาย เชน Poland and Davis (1956), Hix  
(1995), Wilson and Gorelick (1996) การลดระดับ
นํ้าบาดาลในชั้นนํ้าแบบมีแรงดัน (confined aquifer) 
จะทําใหแรงดันโพรง (pore pressure) ลดลงแตแรง
กดดันจากชั้นดินยั ง เทา เดิมจะทําใหแรงกดดัน
ประสิทธิผล (effective stress) ในช้ันนํ้าเพ่ิมขึ้น เปน
สาเหตุทําใหช้ันนํ้าน้ันเกิดการอัดตัว การทรุดตัวของ
ช้ันนํ้าบาดาลจะสงผลใหเกิดการทรุดตัวของผิวดินตาม
กันไปดวย (Jacob,1939; Narasimhan et al., 1984; 
Parker and Springfield, 1950) การเพ่ิมขึ้นของ
ระดับนํ้าทะเล รวมกับการเกิดแผนดินทรุด อาจจะ
นําไปสูการเกิดนํ้าทวมในพ้ืนที่ตามชายฝงหรือพ้ืนท่ี
ลุมตํ่า สงผลกระทบสิ่งแวดลอมดานตางๆ หลายอยาง
ตามมา คูมือน้ีกลาวถึงวิธีการประมาณการ การเกิด
แผนดินทรุดจากการสูบนํ้าบาดาลมากเกินสมดุล  การ
เกิดแผนดินทรุดเกิดขึ้นจากองคประกอบสองสวนคือ 
องคประกอบการทรุดตัวแบบยืดหยุน (elastic subsi-
dence) และองคประกอบการทรุดตัวแบบไมยืดหยุน 
(inelastic subsidence) ของช้ันนํ้า การคํานวณหาการ
ทรุดตัวแบบยืดหยุนสามารถคํานวณจากสัมประสิทธิ์
การทรุดยุบตัว (compressibility) และสัมประสิทธิ์การ
กักเก็บ (storativity) ของช้ันนํ้าจากการตอบสนอง
ระดับนํ้าบาดาลตอแรงกดดันบรรยากาศ (atmo-
spheric loading)  

การทรุดตัวแบบไมยืดหยุนสามารถคํานวณจาก
คาสัมประสิทธิ์การกักเก็บจําเพาะ (specific storage) 
คาระดับนํ้าลด (water level drop) และความหนาของ

ช้ันนํ้า การทํานายอัตราการทรุดตัวของแผนดิน  
มีประโยชนในการจัดการ การวางแผนพัฒนา การ
ออกกฎเกณฑ และการบริหารทรัพยากรที่ดินและ 
นํ้าบาดาล 

6.1 การทรุดตัวแบบยืดหยุน  
ก า รท รุ ด ตั ว แ บบ ยื ดหยุ น ข อ ง ช้ั น นํ้ า 

หมายถึง การเกิดการอัดยุบตัวของช้ันนํ้าท่ีสามารถคืน
ตัวไดเม่ือแรงกดดันท่ีกระทําน้ันหายไป การทรุดตัว
ของช้ันนํ้าโดยวิธีน้ีสามารถคํานวณจากคาสัมประสิทธิ์
การกักเก็บนํ้าและสัมประสิทธิ์การทรุดยุบตัว คา
สัมประสิทธิ์ดังกลาวสามารถประมาณไดจากการ
เปล่ียนแปลงระดับนํ้าบาดาลเม่ือแรงดันบรรยากาศ
เปล่ียนแปลงไป (Rojstaczer, 1988; Rojstaczer and 
Riley, 1990; Furbish, 1992) คาสัมประสิทธิ์การทรุด
ยุบตัวแบบยืดหยุน (elastic compressibility) ของช้ัน
นํ้ามีแรงดัน สามารถประมาณไดจากสมการที่ (1) 
(Jacob, 1940) 

( )s w p wS gρ β β= +  (1) 

เ ม่ือ  sS คือ  คาสัมประสิทธิ์การกักเก็บ
จําเพาะ (specific storativity) wρ คือความหนาแนน
ของนํ้า g คือ ความเรงโนมถวง pβ  คือ สัมประสิทธิ์
การอัดยุบตัวรวมของช้ันหิน (bulk compressibility) 
และ  wβ  คือ  สัมประสิทธิ์ การอัด ยุบตัวของ นํ้า 
(4.6x10-10 m2/N) 

Jacob (1940) และ Domenico and 
Schwartz (1998) คํานวณหาคา tidal efficiency 
(T.E.) จากสมการ 
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1h∆  และ 2h∆  คือ การเปล่ียนแปลงระดับ
นํ้าในช้ันนํ้าช้ันบนและช้ันลาง 

ปริมาณการทรุดตัวและระยะเวลาที่เกิดการ
ทรุดตัวสามารถคํานวณจากสมการของ  Cernica 
(1995) ดังสมการที่ (9)  

2*
t tK

T M Ss
ν=                     (9) 

เม่ือ t  คือ เวลาที่ใชในการเกิดการทรุดตัว 
*T   คือ คาคงท่ีเวลา (time constant) 

(ระยะเวลาที่ช้ันนํ้าทรุดตัว 93% ของการทรุดตัว
สูงสุด) 

Kν   คือ คาสัมประสิทธิ์การซึมแนวดิ่งของ
ช้ันนํ้ามีแรงดัน 

เม่ือกําหนดปริมาณการทรุดตัวที่ตองการ 
คาสัดสวนสมการที่ (9) สามารถหาไดจากกราฟจาก 
Cernica (1995) 
7. การคํานวณการทรุดตัว 

การทรุดตัวแบบยืดหยุนคํานวณจากสมการ  
(3) - (7) โดยการหาคา B.E. กอน โดยสมการ (3)  
อัตราการทรุดตัวรวมหาไดจากผลรวมของการทรุดตัว
แบบยืดหยุนและการทรุดตัวแบบไมยืดหยุน (การทรุด
ตัวถาวร) 
8. กลไกการเกิดแผนดินทรุดจากการสูบ 
        นํ้าบาดาล 

การเกิดแผนดินทรุดมักพบในพื้นท่ีท่ีมีระบบช้ัน
นํ้าบาดาล บางสวนประกอบดวยช้ันตะกอนเม็ด
ละเอียด (fine-grained sediments) และมีการสูบนํ้า
บาดาลใชมากเกินสมดุล  โครงสรางของช้ันตะกอนท่ี
เปนช้ันนํ้าบาดาลจะประกอบดวยสวนที่ เปนเม็ด
ตะกอนและสวนท่ีเปนนํ้าท่ีแทรกในตะกอน (Meinzer, 
1928) เม่ือสูบนํ้าออกไปมากๆ จะทําให ระดับนํ้า

ลดลง สงผลใหแรงดันโพรงลดลงตามไปดวย แรง
กดดันจากช้ันนํ้าจะถายเทไปยังเม็ดตะกอน และทําให
แรงกดดันประสิทธิผล (effective stress) เพ่ิมข้ึน เม่ือ
แรงกดดันประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน จะทําใหเม็ดตะกอนเกิด
การอัดตัวและแตกหักเสียรูปถาวร และเกิดการทรุดตัว 
สงผลใหเกิดการทรุดตัวของผิวดินตามไปดวย  ช้ันนํ้า
ท่ีประกอบไปดวยตะกอนเม็ดละเอียดจําพวก ดิน
เหนียว (clays) และทรายแปง (silts) จะเกิดการทรุด
ตัวสูงกวาช้ันนํ้าท่ีเปนตะกอนเม็ดหยาบจําพวกทราย
และกรวด 

 การแตกหักเสียรูปของระบบช้ันนํ้าเกิดขึ้นได 
สองกรณีคือการเสียรูป (deformation) ที่สามารถคืน
รูปเดิมไดหรือการเ สียรูปแบบยืดหยุน  (elastic 
deformation) การเสียรูปกรณีน้ีเกิดขึ้นในกรณีท่ีแรง
กดดันในช้ันนํ้ามีคาไมเกินกําลังดั้งเดิม (precon-
solidation stress) ท่ีช้ันนํ้าน้ันเคยมี ถาแรงกดดันใน
ช้ันนํ้าเพ่ิมขึ้นเกินกําลังด้ังเดิมท่ีเคยมีจะทําใหเม็ด
ตะกอนเกิดการปรับตัวใหม การปรับตัวใหมของเม็ด
ตะกอนน้ีจะทําใหขนาดชองวางในช้ันตะกอนลดลงและ
ไมสามารถคืนสภาพเดิมไดทําใหเกิดการทรุดตัวอยาง
ถาวร การเสียรูปอยางถาวรน้ีเรียกวา การเสียรูปแบบ
ไมยืดหยุน (inelastic deformation)  

 กรณีที่ระบบช้ันนํ้าประกอบดวยช้ันตะกอน
ละเอียดหนามาก การเกิดการทรุดตัวจะขึ้นอยูกับ
ความหนา  คาสัมประสิทธิ์การซึมแนวด่ิง (Kv) และ
คาแรงดันนํ้าหรือแรงดันโพรง การทรุดตัวจะเกิดข้ึนชา
และเปนเวลานานจึงจะถึงจุดที่หยุดการทรุด ระยะเวลา
ท่ีใชในการเกิดการทรุดตัวประมาณ 93% ของการ
ทรุดตัวท้ังหมด น้ีเรียกวา เวลาคงที่ (time constant, 
T*) (Riley, 1969) รายละเอียดเก่ียวกับการเกิดการ
ทรุดตัวของระบบช้ันนํ้ามีอธิบายใน Poland (1984) 
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9. การตรวจวัดการเกิดแผนดินทรุด 
9.1  การตรวจวัดดวยสัญญาณดาวเทียม GPS 

การตรวจวัดดวยสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส 
(global positioning system, GPS) ทําไดโดยนํา
เค ร่ืองรัง วัดไปต้ัง รับสัญญาณท่ีตําแหนงพิกัด ท่ี
ตองการวัดระดับตามเสนโคงเครือขายการรังวัดท่ีได
จัดเตรียมไวลวงหนา นําผลการรังวัดระดับที่ไดมา
ประมวลผลและปรับแกโครงขายเพ่ือหาคาระดับของ
จุดบนผิวดินที่ตองการทราบ ติดตามทําการรังวัด
ระดับตามระยะเวลาที่กําหนดเพ่ือวิเคราะหหาการเกิด
การทรุดตัวของผิวดิน เทคนิควิธีการรังวัดระดับ 
ภูมิประเทศมีอธิบายโดยละเอียดในเร่ืองการสํารวจ
ดวยระบบ GPS (Zilkoski et al., 1997) 

9.2  การตรวจวัดดวยวิธี InSAR 
วิธีการสํารวจดวยวิธี InSAR (interfero-

metric synthetic aperture radar) เปนวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพ วิธีการน้ีใชหลักการรังวัดจากภาพถาย
ดาวเทียมที่ถ ายภาพพ้ืนที่ ท่ีตองการศึกษาโดย
ถายภาพพื้นท่ีเดียวกันในเวลาตางกัน ความแตกตาง
ของสัญญาณเรดาท่ีถายจากพ้ืนท่ีเดียวกันแตตางเวลา
กันจะสะทอนถึงการเปล่ียนแปลงหรือการเคลื่อนตัว
ของผิวดิน เทคนิคการรังวัดโดยวิธีน้ี มีการนําไปใช
ศึกษาการแตกหักของผิวภูมิประเทศจากการเกิด
แผนดินไหว (Massonnet et al., 1993) ศึกษาการ
เกิดภูเขาไฟระเบิด (Massonnet et al., 1995) และ
ศึกษาการเกิดแผนดินทรุด (Massonnet et al., 1997; 
Fielding et al., 1998; Galloway et al., 1998; 
Amelung et al., 1999; Hoffmann et al., 2001; 
Sneed et al., 2001) 
10. ความเสียหายที่เกิดจากแผนดินทรุด 

แผนดินทรุดทําใหเกิดปญหาหลายอยาง เชน 
(1) เกิดการเปลี่ยนแปลงความสูงของผิวดิน 

ความเอียงเทของลําธาร คลอง และ ทางระบายนํ้า
เปล่ียนไป 

(2) เกิดความเสียหายตอสะพาน ถนน ทาง
รถไฟ รองระบายนํ้าฝน ทอสุขาภิบาล คลอง และคัน
ดินธรรมชาติริมหวย  

(3)  เกิดความเสียหายตออาคารสวนบุคคลและ
อาคารสาธารณะ และ 

(4) เกิดความเสียหายตอทอกันพังบอบาดาล
เน่ืองจากแรงดันการทรุดตัวของช้ันดินละเอียดใน
ระบบช้ันนํ้า ตามบริเวณชายฝงบางแหง แผนดินทรุด
ทําใหเกิดนํ้าทะเลรุกลํ้าเขาทวมพ้ืนท่ีราบตํ่า ซ่ึงแตเดิม
เคยอยูสูงกวาระดับนํ้าขึ้นนํ้าลง ตัวอยางความเสียหาย
ดังกลาวมีแสดงในรูปที่ 4 และ รูปท่ี 5 ในประเทศไทย 
การเกิดแผนดินทรุดในกรุงเทพฯ สงผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมหลายประการ  เน่ืองจากกรุงเทพฯอยูใน
พ้ืนท่ีราบต่ําและอยูใกลทะเล รองรับดวยช้ันดินเหนียว
ท่ีหนา การเกิดการทรุดตัวของแผนดินทําใหเกิด
ปญหานํ้าทวมและทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเ ร่ือยๆ 
นอกจากนี้การเกิดแผนดินทรุดยังทําใหแนวชายฝง
ทะเลเกิดการเปลี่ยนแปลงรนถอย เกิดความเสียหาย
ตอระบบนิเวศของปาชายเลน (Phienwej et al., 
2006) การรุกลํ้าของนํ้าเค็มเขาไปในช้ันนํ้าบาดาลตาม
แนวชายฝงเปนอีกผลกระทบหน่ึงท่ีเปนปญหา (DMR, 
2000)  
11.  การติดตามเฝาระวังการเกิดแผนดินทรุด 

การติดตามตรวจสอบการเ กิดแผนดินทรุด 
สามารถทําไดหลายวิธี วิธีที่พื้นฐานท่ีสุดคือใชวิธีการ
สํารวจรังวัดซํ้าๆ (repeated survey) ดวยวิธีการ
สํารวจงานระดับมาตรฐาน หรือวิธี สํารวจงานระดับ 
GPS วิธีอ่ืน อาจใชวิธีวัดการทรุดตัวดวยเครื่องบันทึก 
หรือวิธี ติดตั้งเคร่ืองวัดการทรุดแนวดิ่ง (vertical 
extensometers) ดังแสดงในรูปที่ 6 เครื่องวัดการทรุด
ตัวแนวดิ่งจะใชทอหรือลวดสลิงติดต้ังภายในทอกรุบอ
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รูปท่ี 4  ความเสียหายของอาคารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผนดิน (Phien-wej et al., 2006) 

 

  
รูปที่ 5  การทรุดตัวของอาคาร เน่ืองจากการทรุดตัวของช้ันดินกรุงเทพฯ  

 บริเวณสถาบันเอไอที กรุงเทพฯ (Phien-wej et al., 1998) 
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รูปท่ี  6  การติดต้ังเคร่ืองบันทึกการทรุดตัวของช้ันดิน เพ่ือตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงความหนา 

(ดัดแปลงจาก Leake, 2004) 

ทอท่ีติดตั้งในทอกรุบอ  ปลายลางยึดในช้ันดินที่เกิด
การทรุดตัว บนผิวดินตรงปากบอมีโตะท่ีติดต้ังเครื่อง
ตรวจวัดการทรุดตัวโดยการติดตามวัดระยะระหวาง
ปลายทอบนกับระดับโตะ ในชวงเวลาตางๆ ระยะท่ี
เปล่ียนแปลงไป คือการทรุดตัวของช้ันดิน หิน ช้ันท่ี
ทําการตรวจวัดน้ัน  วิธีการตรวจวัดการทรุดตัวของผิว
ดินอีกวิธีหน่ึงซ่ึงกําลังทําการทดสอบความแมนยําอยู
ก็คือวิธีใชภาพถายดาวเทียม interferometric synthetic 
aperture radar (InSAR) วิธีการน้ีใชภาพถายดาวเทียม
ท่ีถายภาพพื้นท่ีเดียวกันในเวลาที่ตางกัน นําภาพถาย
ท่ีถายแตละคร้ังมาเปรียบเทียบกันแลวสรางภาพ 
interferograms และรังวัดความเปลี่ยนแปลง ของผิวดิน
ไดความละเอียดถึง 1 น้ิวหรือละเอียดกวา 

12. การหนุนแทรกของนํ้าเค็ม  
นํ้าเค็ม (saline water) จัดไดวาเปนสารปนเปอน

ท่ีพบงายและพบทั่วไปในนํ้าบาดาล การหนุนแทรกใน
นํ้าเค็มเกิดข้ึนเม่ือนํ้าเค็มเขามาผสมหรือแทนที่นํ้าจืด
ในช้ันนํ้าบาดาล ปรากฏการณน้ีเกิดขึ้นไดท้ังในช้ันนํ้า
บาดาลที่อยูในระดับลึกเน่ืองจากการหนุนแทรกขึ้นมา
ของนํ้าเค็มท่ีเกิดอยูกอนแลวตามกระบวนการทาง
ธรณีหรือมาจากน้ําเค็มที่ไหลชะลางช้ันเกลือหินท่ี
วางตัวอยูไดลางในชั้นหินอุมนํ้าในระดับตื้น การ
ปนเปอนอาจจะมาจากนํ้าเสียท่ีปลอยออกมาจาก
กิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย ในช้ันหินอุมนํ้าบริเวณ
ชายฝงทะเล (coastal aquifer) ซ่ึงมีความตอเน่ืองทาง
ชลศาสตร (hydraulic continuity) ระหวางนํ้าบาดาล
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รูปท่ี 7  การหนุนแทรกของน้ําทะเลในช้ันหินอุมนํ้าในบริเวณชายฝงทะเล  (ดัดแปลงจาก Fetter, 2001) 

 

 
รูปท่ี 8  สมดุลของแรงดันนํ้าระหวางนํ้าเค็มและนํ้าจืด (ดัดแปลงจาก Todd, 1980) 

นํ้าจืด 

นํ้าเค็ม 
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รูปที่ 9  การหนุนแทรกของน้ําทะเล อธิบายโดย Ghyben-Herzberg relation (ดัดแปลงจาก Todd, 1980) 

 

 
รูปท่ี 10  รูปแบบการไหลของน้ํา เม่ือเกิดการหนุนแทรกของนํ้าทะเล (ดัดแปลงจาก Todd, 1980) 
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และนํ้าจืดใต ระดับ นํ้าทะเลลงไป  ท้ั ง น้ี 
Ghyben-Herzberg relation ตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา 
(1) ระดับนํ้าบาดาลสูงกวาระดับนํ้าทะเลและ (2) 
ระดับนํ้าบาดาลเอียงลงสูทะเล ซ่ึงถาไมมีสองกรณี
ดังกลาว นํ้าทะเลก็จะไหลเขาหาฝงโดยตรง ในความ
เปนจริงและสภาพจริงแลวรอยตอ (interface) ระหวาง
นํ้าเค็มและนํ้าจืดไมไดเปนเสนตรงชัดเจนเหมือนกับท่ี
แสดงในรูปแตจะมีลักษณะเปนบริเวณหรือแถบที่คอย
แปรเปล่ียนจากน้ําเค็มไปสูนํ้ากรอย (brackish water) 
และนํ้าจืดเรียกวา บริเวณแปรเปล่ียน (transition 
zone) (รูปที่ 8) ซ่ึงเปนบริเวณท่ีนํ้าเค็มและนํ้าจืดผสม
กันอยู และมีทิศทางของการไหลของน้ําขึ้นขางบน  

12.2   การหนุนขึ้นของนํ้าเค็ม  
 ในกรณี ท่ี ช้ันหินอุม นํ้า มี นํ้า เ ค็ม  (up-

coning of saline water) วางตัวอยูดานลางและมีการ
สูบนํ้าออกจากบอบาดาลท่ีเจาะลงไปถึงเฉพาะสวนบน
ของช้ันนํ้าบาดาลที่เปนสวนของนํ้าจืดจะทําใหเกิด
ปรากฏการณท่ีเรียกวา การหนุนขึ้นของนํ้าเค็ม (รูปท่ี 
11) ในกรณีน้ีเร่ิมตนรอยตอระหวางนํ้าเค็มและนํ้าจืด
จะอยูในแนวระนาบ เม่ือเริ่มสูบนํ้าออกจากบอ ระดับ
ของรอยตอจะสูงข้ึนและสูงขึ้นเ ร่ือยๆ เม่ือสูบนํ้า
ตอเน่ืองถารอยตอขึ้นมาถึงบอบาดาล ก็จะทําใหนํ้าท่ี
สูบไดกลายเปนนํ้ากรอยและนํ้าเค็มในท่ีสุด ทําให
จําเปนตองปด เลิกใชบอไปในที่สุด ถาหยุดการสูบนํ้า 
นํ้าเค็มซ่ึงมีความหนาแนนมากกวาก็จะทอดตัวลง
ต่ําลง และวางตัวอยูลางนํ้าจืดเหมือนเม่ือตอนเร่ิมตน  

ระดับความสูง (z) ของการหนุนขึ้นของ
นํ้าเค็ม สามารถหาไดจาก 

)(2 fdK
Qz

ρρπ ∆
=  (12) 

โดยมี  ρ∆  =  fs ρρ −  

K คือ สัมประสิทธิ์การซึม  
Q  คือ อัตราการสูบนํ้า 
z, d   ดังแสดงในรูป 11 
จากสมการ (12) แสดงวา การหนุนข้ึนของ

นํ้าเค็มจะแปรเปล่ียนโดยตรงกับปริมาณนํ้าท่ีสูบขึ้น
จากบอ (Q) สําหรับปริมาณการสูบนํ้าสูงสุด (Qmax) ท่ี
จะปองกันไมให นํ้าเค็มข้ึนมาจนถึงระดับของบอ
บาดาล สามารถหาไดจากสมการ  

)(2
max fKdQ ρρπ ∆≤  (13) 

ในทํานองเดียวกันรอยตอระหวางนํ้าเค็ม
และนํ้าจืดในกรณีการหนุนขึ้นน้ีไมไดเปนเสนตรง
ชัด เจนแต จ ะ เปนแถบห รือบริ เ วณแปรเป ล่ียน 
(transition zone) เชนเดียวกัน กลาวคือ จากนํ้าเค็ม
เปนนํ้ากรอยและนํ้าจืด เชนเดียวกับกรณีของการหนุน
แทรกของนํ้าทะเลตามแนวชายฝง 

เกาะในทะเลที่ลอมรอบดวยนํ้าทะเล สวน
ใหญจะมีนํ้าจืดวางตัวอยูบนนํ้าเค็ม (รูปท่ี 12) ใน
สภาพดังกลาว นํ้าจืดหรือนํ้าบาดาลจะไดจากนํ้าฝนท่ี
ซึมผานลงไปเทาน้ัน ดังน้ัน ปริมาณปริมาณนํ้าจืดจึง
คอนขางจํากัด นํ้าจืดจะไหลจากบริเวณกลางเกาะ
ออกไปทุกทิศทางเพื่อไหลลงสูทะเลในที่สุด ดังน้ัน 
ความหนาของน้ําจืดจะลดลงเม่ือหางจากจุดศูนยกลาง
ของเกาะดังกลาว การสูบนํ้าบาดาลขึ้นมาใชใน
ปริมาณมากเกินไป ก็จะทําใหเกิดการหนุนข้ึนของ
นํ้าเค็มเชนเดียวกัน การออกแบบโดยใหมีการเจาะบอ
ขนาดเล็กและต้ืนหลายๆ บอ จะใหผลท่ีดีกวาการเจาะ
บอขนาดใหญและลึก เพ่ือใหไดนํ้าในปริมาณเดียวกัน 
บอเล็กและต้ืนจะทําใหการลดของระดับนํ้าบาดาลหรือ
กรวยนํ้าลดกระจายตัวออกไป ในขณะท่ีบอใหญและ
ลึกจะทําใหระดับนํ้าบาดาลรอบๆ บอลดลงมากและ
เหน่ียวนําใหเกิดการหนุนขึ้นของนํ้าเค็มไดงายกวา ใน
บริเวณท่ีนํ้าบาดาลอยูต้ืนใกลผิวดิน การขุดเปนรองให
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ลึกกวาระดับนํ้าบาดาลเพียงเล็กนอยก็จะไดนํ้าบาดาล
ท่ีไหลซึมลงมาในรองนํ้าที่ขุด (infiltration gallery)  ซ่ึง
สามารถรวบรวมไดนํ้าเปนปริมาณมากเพียงพอตอ
การใชสอย และไมกอใหเกิดปญหาการหนุนขึ้นของ
นํ้าเค็มไดโดยงาย 

12.3  การควบคุมการหนุนแทรกของน้ําเค็ม  
 วิธีการควบคุมการหนุนแทรกของนํ้าเค็ม 

(control of saline water intrusion) จะมีความ
แตกตางกันขึ้นอยูกับแหลงท่ีมาของนํ้าเค็ม ขนาดและ

การแพรกระจายของการหนุนแทรก  สภาพธรณีวิทยา 
ประเภทของการใชนํ้าและปจจัยทางเศรษฐกิจ ตาราง
ท่ี 2 แสดงวิธีควบคุมการหนุนแทรกของนํ้าเค็มอัน
เน่ืองมาจากแหลงหรือสาเหตุตาง ๆ เน่ืองจากนํ้าเค็ม
เพียง 2 เปอรเซ็นต ในนํ้าจืดจะสงผลใหนํ้าจืดไม
สามารถใชบริโภคได ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่จะตอง
ระมัดระวังและหาทางปองกันการหนุนแทรกของ
นํ้าเค็ม 

 

 
รูปท่ี 11  การหนุนขึ้นของนํ้าเค็มเน่ืองมาจากการสูบนํ้า (ดัดแปลงจาก Todd, 1980) 

 
รูปที่ 12  การวางตัวของนํ้าจืดบนนํ้าเค็มในเกาะที่ลอมรอบดวยนํ้าทะเล (ดัดแปลงจาก Todd, 1980) 
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ตารางที่ 2 วิธีการควบคุมการหนุนแทรกของนํ้าเค็ม  

แหลงหรือสาเหตุของการหนุนแทรก วิธีการควบคุม 

นํ้าทะเลในชั้นนํ้าตามชายฝง การดัดแปลงรูปแบบการสูบนํ้า 
การเติมนํ้าลงชั้นนํ้า 
การสรางแนวกั้นนํ้าโดยการสูบน้ําออก 
การสรางแนวกั้นนํ้าโดยการอัดฉีดนํ้าลงไป 
การสรางแนวกั้นนํ้าใตผิวดิน 

การหนุนแทรกเปนกรวยจากดานลาง การดัดแปลงรูปแบบการสูบนํ้า 
บอสูบดักนํ้าเค็ม 

นํ้าเค็มจากบอนํ้ามัน การหามการกําจัดของเสียบนผิวดิน 
บออัดฉีด 
การอุดกลบบอราง 

ทอกรุบอชํารุด การอุดกลบบอที่สรางไมไดมาตรฐาน 
การแทรกซึมจากผิวดิน การกําจัดแหลงปนเปอน 
เขตน้ําเค็มในชั้นนํ้าจืด การยายตําแหนงบอและการออกแบบบอใหม 

(ดัดแปลงจาก Todd, 1980) 
 

การปรับเปล่ียนรูปแบบการสูบนํ้า (modifi-
cation of pumping pattern) โดยการขยับตําแหนง
ของบอบาดาลใหเขามาสูแผนดินใหมากขึ้น ซ่ึงอาจจะ
ชวยใหมีการปรับความลาดชันของลาดชลศาสตรลงสู
ทะเลมากขึ้น ทําใหมีนํ้าบาดาลไหลไปผลักดันนํ้าเค็ม
มากขึ้น การลดปริมาณการสูบนํ้าบาดาลก็จะมีนํ้าจืด
ไปผลักนํ้าทะเลออกไปมากขึ้น 

การเพ่ิมเติมนํ้า (artificial recharge) เพ่ือ
ยกระดับนํ้าบาดาลใหสูงขึ้นเหนือระดับนํ้าทะเล โดย
อาจจะเปนรูปแบบของแองกระจายนํ้า ในกรณีของช้ัน
หินอุมนํ้าไมมีแรงดันหรือการเติมนํ้าผานบอนํ้าบาดาล 
ในกรณีช้ันหินอุมนํ้าแบบมีแรงดัน  

ผนังก้ันโดยการสูบนํ้า (extraction barrier) 
โดยการสูบนํ้าออกจากบอท่ีวางเปนแนวตามชายฝง 
เพ่ือใหเกิดรองการสูบตลอดแนว (รูปท่ี 13) นํ้าเค็มที่ 

 

หนุนแทรกเขามาจะถูกควบคุมใหอยูกับท่ี 
ไมรุกลํ้าหนุนแทรกเขาไปเพ่ิมเติม นํ้าท่ีสูบขึ้นมาจาก
บอจะเปนนํ้ากรอย ซ่ึงอาจจะไมสามารถนํามาบริโภค
ได จะมีคาใชจายในการดําเนินการสูง 

ผนังก้ันโดยการอัดนํ้า (injection barrier) 
โดยการอัดนํ้าจืดลงไปเพ่ือใหไปผลักดันนํ้าเค็มออกไป 
โดยกระทําเปนแนวตามชายฝง (รูปท่ี 14) จะมีคา 
ใชจายสําหรับนํ้าจืดท่ีจะนํามาอัดลงไป 

ผนังก้ันนํ้าใตผิวดิน (subsurface barrier) 
โดยการสรางผนังก้ันนํ้าดวยวัสดุท่ีนํ้าไมสามารถซึม
ผานไดตลอดแนวชายฝง (รูปที่ 15) จะปองกันไมให
นํ้าทะเลหนุนแทรกเขามาได  วัสดุ ท่ี ใชอาจเปน
แอสฟลต พลาสติก ซิลิกาเจล เปนตน ปญหาสําคัญ
คือ คากอสรางและความแข็งแรงของผนังตอการ 
กัดกรอนทางเคมีหรือกรณีเกิดแผนดินไหว 
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รูปท่ี 13 การควบคุมการหนุนแทรกของนํ้าทะเล 

โดยวิธีผนังก้ันโดยการสูบนํ้า (ดัดแปลงจาก Todd, 1980) 

 
รูปที่ 14 การควบคุมการหนุนแทรกของน้ําทะเลโดยวิธีผนังก้ันการอัดนํ้า (injection barrier)  

(ดัดแปลงจาก Todd, 1980) 

 
รูปที่ 15  การควบคุมการหนุนแทรกของน้ําทะเลโดยวิธีสรางผนังก้ันนํ้าใตผิวดิน (ดัดแปลงจาก Todd, 1980) 
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คูมือ ทบ อ 4001-2550 
การเติมนํ้าลงแหลงนํ้าบาดาล 

 คูมือ ทบ อ 4001-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการเติมน้ําลงแหลงน้ําบาดาล (อ) ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
(ทบ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตัวเลขชุดแรกมี 4 ตําแหนง หมายถึง ลําดับของมาตรฐาน ตัวเลข
ชุดท่ีสอง “2550” หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีจัดทําเอกสารตนฉบับของมาตรฐาน กรณีท่ีมีการแกไขและปรับปรุงมาตรฐานให
ใสวงเล็บตอทายและระบุ ป พ.ศ. ที่แกไขปรับปรุง เชน (แกไขปรับปรุง 2555) เปนตน โดยมีเครื่องหมาย (ก) เปนตัว
ยกกํากับหนาขอความที่แกไข และมีเครื่องหมาย (ป) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่ปรับปรุงขึ้นใหม  

 
1. บทนํา 

การเพ่ิมเติมนํ้าลงแหลงนํ้าบาดาลเปนเทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการนํ้าบาดาล โดยการเก็บกักนํ้า
สวนเกินในช้ันใตดินและนํามาใชประโยชนเม่ือเกิดการ
ขาดแคลนน้ํา การเพิ่มเติมนํ้าลงแหลงนํ้าบาดาลและ
เพ่ิมระดับนํ้าบาดาลมีหลายวิธี เชน การกักเก็บนํ้าทา
ไวในแองกักเก็บ การระบายนํ้าจากแมนํ้าลําธารและ
ควบคุมระดับนํ้าผิวดินใหซึมผานดินลงสูช้ันนํ้าบาดาล 
การสูบนํ้าขึ้นมาใชบริเวณฝงแมนํ้าและปลอยใหนํ้าใน
ลํานํ้าไหลซึมเขาสูช้ันนํ้า การระบายนํ้าลงสูช้ันนํ้าโดย
วิธีการใดๆ คุณภาพของน้ําท่ีจะทําการสูบอัดกลับ
จะตองได มีการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีและ
คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ จะตองได
มาตรฐานที่กําหนดไว  
2. ขอบเขต 

คูมือเลมน้ีอธิบายหลักการและขั้นตอนท่ีจําเปนใน
การวางแผน ออกแบบ บํารุงรักษา ดําเนินการ และ
การปดโครงการการเติมนํ้าลงแหลงนํ้าบาดาล รวมทั้ง
มุมมองของการเติมนํ้าลงแหลง นํ้าบาดาลในเชิง
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และ กฎหมาย  

3. เอกสารที่เกี่ยวของ 

3.1 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
-  คูมือ ทบ ส 4000-2550 การจัดทําแผนที่

อุทกธรณีวิทยา 
-  คูมือ ทบ ป 1000-2550 การประเมิน

แหลงนํ้าตนทุนของแองนํ้าบาดาล  
-  คูมือ ทบ ป 2000-2550 การประเมิน

ศักยภาพน้ําบาดาลของแองนํ้าบาดาล และการจัดทํา
แผนการใชนํ้าบาดาล 

-  คูมือ ทบ ป 3000-2550 การจัดทําแบบ 
จําลองนํ้าบาดาลเชิงคณิตศาสตร และการประยุกตใช 

-  คูมือ ทบ พ 3000-2550 การออกแบบ
และกอสรางบอนํ้าบาดาล  

-  คูมือ ทบ พ 9000-2550 การบํารุงรักษา
บอนํ้าบาดาล  

-  คูมือ ทบ อ 4002-2550 การสรางระบบ
กักเก็บนํ้าใตดินดวยเขื่อนใตดิน 

-  มาตรฐาน ทบ ส 4000-2550 การจัดทํา
แผนที่อุทกธรณีวิทยา 

-  มาตรฐาน  ทบ  พ  3000-2550 การ
ออกแบบและกอสรางบอนํ้าบาดาล 

-  มาตรฐาน ทบ อ 6000-2550 การอุดกลบ
บอนํ้าบาดาล 
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3.2 American Society of Civil Engineers 
(ASCE), 2001. Standard Guidelines for Artificial 
Recharge of Ground Water, ASCE Standard 
EWRI/ASCE 34-01. Reston, VA. 

3.3 Ministry of Water Resources, 2000. 
Guide on Artificial Recharge. New Delhi, India. 
New Delhi, India, Central Groundwater Board. 

3.4 American Water Works Association 
(AWWA), 2003. AWWA M21 Groundwater. 

3.5 Dillon, P. and Molloy, R., 2006. Deve-
loping Aquifer Storage and Recovery (ASR) 
Opportunities in Melbourne, Technical Guidance 
for ASR, CSIRO Land and Water Science Report 
4/06. 
4.  ศัพทบัญญัติ  

4.1  การเติมนํ้าลงแหลงนํ้าบาดาล (recharge) 
เปนการเติมนํ้าลงสูช้ันนํ้า โดยกระบวนการซึมผานผิว
ดินจากฝน ลํานํ้า อางนํ้าหรือบอนํ้า และแหลงนํ้าดิบ
อื่นๆ หรือโดยการนํานํ้าเติมลงในช้ันนํ้าโดยตรง โดย
ผานบอนํ้าบาดาลหรืออื่นๆ แบงเปนการเติมนํ้าลง
แหลงนํ้าบาดาลโดยธรรมชาติ (natural recharge) 
และการเติมนํ้าลงแหลงนํ้าบาดาลโดยมนุษย (artificial 
recharge) 

4.2 การเหนี่ยวนําการเติมนํ้า (recharge induc-
tion) คือ การสูบนํ้าหรือการนํานํ้าบาดาลออกจาก 
ช้ันนํ้าโดยวิธีใดวิธีหน่ึง ในพื้นที่บริเวณใกลๆ ลํานํ้าทํา
ใหระดับหรือความดันของนํ้าบาดาลในชั้นนํ้าลดลง 
สงผลใหเพ่ิมการไหลซึมผานจากลํานํ้าน้ันๆ สูช้ันนํ้า  

4.3 การซึมผานผิวดิน (infiltration) คือ ระบบ
ซ่ึงทําการกระจายและกักนํ้าไวเพ่ือสงเสริมใหเกิดการ
ซึมผานผิวดินและไหลผานช้ันดินลงสูช้ันนํ้า  

4.4  การฝากน้ําและสูบกลับ (Aquifer Storage 
and Recovery, ASR) เปนระบบการฝากน้ําลงสูช้ัน
นํ้าโดยผานบอนํ้าบาดาลที่ทําหนาที่เปนท้ังบอฝากน้ํา
และบอสูบกลับในตัวเอง 

4.5  การบําบัดนํ้าโดยการซึมผานช้ันดิน (Soil 
Aquifer Treatment, SAT) เปนระบบเติมนํ้าที่สามารถ
เปล่ียนแปลงหรือกําจัดสารปนเปอนออกจากนํ้าที่ถูก
เติมเขาไปผานช้ันดินน้ันๆ 
5. ความสําคัญและหลักการ  

5.1 ความตองการใชนํ้าท่ีเพ่ิมขึ้นในปจจุบันสง
สัญญาณใหองคกรที่เก่ียวของตางๆ ใหความสนใจกับ
การวางแผนจัดการน้ําในแบบตางๆ เชนการจัดการน้ํา
หรือใชนํ้าใตดินรวมกับนํ้าผิวดิน การเก็บกักนํ้าใน
เขื่อนหรืออางเก็บนํ้ามีขอจํากัดหลายดานโดยเฉพาะ
การทําลายส่ิงแวดลอม การเก็บกักนํ้าในช้ันใตดินโดย
การเติมนํ้าจะเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพและเปนการ
แกปญหาท่ีไมสงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมมาก
นัก เน่ืองจากสามารถใชช้ันนํ้าเปนที่เก็บ สงผาน และ
กระจายนํ้าท่ีถูกเติมไปโดยไมตองกอสรางโครงสรางท่ี
มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมบนพ้ืนดินมากนัก  

5.2 การ เติ ม นํ้ าสู ใ ต ดิ นสามารถลดความ
ออนไหวของการผันแปรปริมาณนํ้าฝนตอการเติมนํ้า
ลงสูแหลงนํ้าบาดาลตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนตกนอย ในพ้ืนที่เหลาน้ี การ
ลดลงของปริมาณฝนเพียงเล็กนอย สามารถสงผลให
ปริมาณเติมนํ้าธรรมชาติสงสูแหลงนํ้าบาดาลลดลง
มาก  

5.3 การเพิ่มเติมนํ้าบาดาลลงสูช้ันนํ้าบาดาลนั้น
เปนการจัดการการใชนํ้าบาดาลวิธีหน่ึง ซ่ึงประกอบ 
ดวยการวางแผน การจัดทําโครงการ และการดําเนิน-
การ ท้ังน้ีการจัดการโครงการตางๆ ตองสามารถ
จําแนกวัตถุประสงคของงานแตละสวนใหชัดเจน
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เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุดไมส้ินเปลืองงบประมาณและเวลาแบบสูญเปลา  

5.4 วัตถุประสงคของการเพิ่มเติมนํ้าบาดาล คือ 
(1) เพ่ือรักษาระดับหรือกักเก็บนํ้าบาดาลอนุรักษ
แหลงนํ้าธรรมชาติ (2) เพ่ือปองกันการรุกลํ้าของ
นํ้าเค็มท้ังดานขางและแนวดิ่ง (3) เพ่ือความสะดวกใน
การนํานํ้าบาดาลมาใช และ (4) เพ่ือลดปริมาณการ
สูญเสียนํ้าผิวดินจากขบวนการระเหยจากแหลงนํ้า  
6. วิธีการเติมนํ้าลงแหลงนํ้าบาดาล  

วิธีการเติมนํ้าลงแหลงนํ้าบาดาลสามารถจําแนก
ไดเปน 3 วิธี คือ การปลอยลงสูผิวดินโดยตรง วิธีเพ่ิม
นํ้าโดยตรงใตผิวดิน และวิธีการผสมผสานระหวางการ
อัดเสริมโดยตรงบนผิวดินและใตผิวดิน 

6.1 การปลอยลงสูผิวดินโดยตรง 
การปลอยนํ้าผิวดินไหลเขาสูช้ันหินอุมนํ้า

โดยการซึมผานช้ันทรายและดิน วิธีการนี้ไดผลดี คือ 
พ้ืนที่ผิวที่นํ้านองผิวดิน และระยะเวลาที่นํ้าสัมผัสกับ
ผิวดิน วิธีการนี้สามารถนํามาปฏิบัติไดหลายวิธี เชน 
การปลอยใหนํ้าทวม ใชคูหรือรองนํ้า ใชแองนํ้า การ
ปลอยใหนํ้าซึมจากทองนํ้า การกักนํ้าไวในลํานํ้า และ

นํ้าสวนที่เหลือจากระบบชลประทาน มีรายละเอียด
ดังน้ี 

6.1.1 วิธีปลอยใหนํ้าทวม  
วิธีการน้ีเหมาะกับพ้ืนที่ท่ีมีความลาดเอียง

ไมเกิน 3 เปอรเซ็นตและเปนพ้ืนท่ีกวาง เพ่ือท่ีจะ
ปลอยใหนํ้าไหลนองไดเปนบริเวณกวาง กักนํ้าใน
ลักษณะแผนฟลมบางๆ และไหลตามพ้ืนที่ลาดเอียง
แบบชาๆ โดยไมทําใหผิวดินถูกรบกวน นํ้าจะถูก
ปลอยใหไหลทวมผิวดินจากหลายๆ จุด พ้ืนที่อาจก้ัน
ขอบเขตโดยการขุดรองคูหรือก้ันทํานบดิน (รูปที่ 1) 
นํ้าสวนที่เกินความตองการจะถูกควบคุมใหไหลกลับสู
แม นํ้าลําธารในบริเวณท่ีเปนท่ีตํ่า จากการศึกษา
หลายๆ พ้ืนที่ พบวาอัตราการซึมของนํ้าลงสูช้ันนํ้าจะ
สูงในบริเวณที่ ดินและพืชปกคลุมดินไมถูกทําลาย 
ปญหาหลักของวิธีการปลอยใหนํ้าทวม คือ ปญหาใน
การกักขังนํ้าใหอยูในพ้ืนที่ท่ีตองการ สวนปญหาอ่ืนๆ 
ไดแก ตองการพื้นที่ขนาดใหญ และการสูญเสียจาก
การระเหยของน้ําที่ปลอยใหทวม สําหรับขอดีของ
วิธีการนี้คือใชเงินลงทุนนอยและงายตอการบํารุง 
รักษา 

 
รูปท่ี 1  การเพิ่มเติมนํ้าแบบโดยตรงทางผิวโดยวิธีปลอยใหนํ้าทวม 
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6.1.2 วิธีขุดคูหรือรองนํ้า  
วิธีขุดคูหรือรองนํ้าน้ันแมนํ้าลําธารที่เปน

แหลงตนนํ้าจะจายนํ้าผานเขาไปในรองนํ้าท่ีเตรียมไว  
โดยรองนํ้าน้ันจะตองอยูใกลชิดกัน ต้ืน และทองนํ้า
แบนราบ ระบบเพิ่มเติมนํ้าแบบน้ีจะมีวิธีที่ทํากันอยาง
แพรหลายอยู 3 ระบบ คือ 

(1) ระบบดานขาง 
 ในระบบน้ีนํ้าจากทางน้ําสายหลักจะ

ถูกผันใหไหลเวียนเขาสูระบบโดยมีการขุดรองนํ้าให
เปนแนวมุมฉาก สําหรับรองนํ้าท่ีเล็กลงมาก็จะตั้งฉาก
กับรองนํ้าใหญชุดแรก (รูปท่ี 2 ก) โดยควบคุมการ
ไหลของนํ้าโดยประตูนํ้า ความลึกของรองนํ้าจะขึ้นอยู
กับลักษณะภูมิประเทศ ความเร็วของนํ้าที่ไหลในแตละ
รองมีผลโดยตรงตออัตราการซึมลงสูใตดิน นํ้าท่ี
ไหลเวียนออกทางปลายระบบจะเขาสูรองนํ้าอีกรอง
หน่ึง และไหลรวมกันลงสูทางนํ้าสายหลักบริเวณ
ปลายทางน้ํา  

(2) ระบบก่ิงกานสาขา 
 เปนวิธีท่ีเบี่ยงเบนใหนํ้าจากสายน้ํา

หลักเขาสูทางน้ําสาขาที่เล็กกวาอยางตอเน่ือง (รูปท่ี  
2 ข) มีประตูเปด-ปดลํานํ้าในแตละรองนํ้า การขยาย
ก่ิงกานสาขาของคูนํ้าจะถูกทําขึ้นเร่ือยๆ จนกระทั่งถึง
จุดท่ีม่ันใจวานํ้าท่ีเบี่ยงเบนเขาไปจะมีการซึมลงไปใต
ดินตามวัตถุประสงค ระบบน้ีจะนํานํ้ากลับเขาสูทางน้ํา
หลักโดยมีรองรวบรวมนํ้าบริเวณปลายสาขาหรือไม
ขึ้นกับความตองการของผู ดําเนินการหรือความ
เหมาะสมของพื้นท่ีปลายนํ้า 

(3) ระบบช้ันความสูง  
 ระบบน้ีจะปลอยนํ้าจากทางนํ้าหลัก

เขาสูรองนํ้าซ่ึงจะไหลตามความลาดของระดับช้ัน
ความสูงของพื้นท่ี (รูปท่ี 2 ค) การนํานํ้ากลับเขาสูทาง
นํ้าหลักจะทําในบริเวณท่ีนํ้าท่ีเบี่ยงเขาไปในรองนํ้า 

เริ่มจะถึงจุดจํากัดของการไหลแลว หากจะใหผลท่ีนา
พอใจ รองนํ้าควรจะมีรูปแบบโคงตวัดและบริเวณท่ี
ต่ําสุดจะผันกลับเขาสูทางนํ้าหลัก ขอดีของระบบการ
เพ่ิมเติมนํ้าผานรองนํ้าหรือคูนํ้า คือ วิธีน้ีสามารถใชนํ้า
ท่ีมีตะกอนมากไดเน่ืองจากอัตราการไหลของความเร็ว
ของทางน้ําสามารถพัดพาตะกอนหรือวัตถุตางๆ ที่ถูก
ทางนํ้าพัดพามาได จากการดําเนินการโดยวิธีน้ีใน
หลายๆ แหงพบวาอัตราการซึมลงสูใตดินมักจะนอย
กวา 10 เปอรเซ็นต ของพ้ืนท่ีเพิ่มเติมนํ้า 

6.1.3 วิธีทําโดยใชแองนํ้า 
การสรางแองนํ้าทําไดหลายแบบ อาจจะ

กอสรางโดยสรางพนังก้ันนํ้าหรือคันดิน หรือโดย
วิธีการเปดผิวหนาดิน โดยท่ัวๆ ไปรูปรางและขนาด
ของแองนํ้าจะปรับใหเขากับสภาพความลาดเอียงของ
หนาดิน นํ้าที่จะเพิ่มเติมโดยวิธีการน้ีจะตองปราศจาก
ตะกอน เพ่ือปองกันมิใหผิวหนาดินอุดตัน ซ่ึงมีผลตอ
อัตราการซึมของนํ้า การสรางแองนํ้าอาจจะสรางเพียง
แองเดียวหรือหลายๆ แองตอเช่ือมกัน (รูปท่ี 3) กรณี
มีแองเดี่ยวมักจะสรางเพื่อรองรับนํ้าท่ีไหลลนในเขต
ชุมชนเมือง เน่ืองจากปริมาณนํ้าไหลลนจะนอย สวน
ใหญจะไหลลงสูระบบระบายนํ้าของเมือง สวนแองนํ้า
แบบหลายแอง  มักจะสรางขนานกับทางนํ้าสายใหญท่ี
มีปริมาณนํ้าไหลลนมากๆ และมีขอดีหลายประการ 
เชน ความสามารถในการกักเก็บของแองนํ้าจะชวย
เพ่ิมเวลาในการซึมของนํ้าลงสูใตดิน แองนํ้าท่ีอยูใกล
ตนนํ้าจะเปรียบเสมือนบอตกตะกอนทําใหนํ้าที่ไหล 
ลงสูแองลางคอนขางสะอาดใส ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการซึมลงสูใตดิน และสามารถบํารุงรักษาแองนํ้า
เชนขุดลอกกนแองท่ีมีตะกอนปดทับ โดยสามารถ
เลือกกระทําไดทีละแอง ทําใหการเพ่ิมเติมนํ้าเปนไป
อยางตอเน่ือง และบอท่ีขุดลอกแลวจะเพิ่มประสิทธิ-
ภาพในการซึมลงสูใตดินใหมากขึ้น 
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รูปที่ 2  ระบบเพ่ิมเติมนํ้าแบบขุดคูหรือรองนํ้า (Roscoe Moss Company, 1990) 

 

(ก)  แบบดานขาง 

(ข)  แบบกิ่งกานสาขา 

 
(ค)  แบบตามชั้นความสูง 
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รูปที่ 3  แผนผังการเพิ่มเติมนํ้าแบบใชแองนํ้าหลายแองตอเน่ืองกันโดยผันนํ้ามาจากลําธาร (Todd, 1982)  

นอกจากนั้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการซึม
ยังสามารถกระทําไดโดยการปรับปรุงสภาพดินหรือ
ปลูกพืชคลุมดิน  การปรับปรุงสภาพดินบางครั้งจะใช
สารเคมีหรือวิธีการทางกายภาพเพื่อเพ่ิมชองวางของ
เม็ดดินทําใหมีพ้ืนที่ในการซึมมากขึ้น การปลูกพืช
คลุมดินน้ันรากของพืชจะแทรกไปตามเนื้อดินทําให
เกิดชองวางใหนํ้าซึมเขาไปไดเชนกัน  

6.1.4 วิธีการปรับปรุงรองนํ้า  
วิธีการน้ีจําเปนตองเปล่ียนแปลงและ

ปรับปรุงสภาพรองนํ้าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมอัตราการซึม
ลงสูใตดินโดยกักการไหลของทางนํ้าและเพิ่มพื้นท่ีผิว
ของทองนํ้าเพ่ือทําใหทองนํ้ามีหนาสัมผัสกับนํ้ามาก
ขึ้น การเพิ่มเติมนํ้าบาดาลโดยวิธีน้ีสามารถกระทํา
รวมกับวิธีการปลอยใหนํ้าทวม วิธีขุดคูหรือรองนํ้าหรือ
วิธีใชแองนํ้าพรอมๆ กับการขยายรองนํ้า ขุดลอกรอง
นํ้าหรือปรับระดับเปนช้ันของทองนํ้า (รูปท่ี 4) เทคนิค
อีกอันหน่ึงที่ตองทําคือสรางเข่ือนก้ันนํ้า (check dam) 
ของรองนํ้า ซ่ึงจะมีผลทําใหบริเวณเหนือเขื่อนมี
ลักษณะคลายแองนํ้า ชวยเพ่ิมพ้ืนผิวการซึมและ
บริเวณใตเขื่อน อัตราการซึมจะมากขึ้น เน่ืองจากน้ํามี
ความเร็วลดลง เวลาท่ีสัมผัสกับทองนํ้าจะมากขึ้น  

และแองนํ้าระหวางเขื่อนสกัดแตละชุดสามารถกอสราง
หรือขุดลอกทองนํ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซึมลงสู
ใตดินไดอีกดวย 

การขุดลอกทองนํ้าจะชวยเพ่ิมประสิทธิ-
ภาพการซึม การขยายทองนํ้าหรือโครงการแกมลิง 
การปรับระดับทองนํ้าใหเปนช้ัน หรือการเจาะบอหรือ
ขุดหลุมเล็กๆ บริเวณทองนํ้าจะชวยเพ่ิมพ้ืนที่เปยก 
เพ่ือเพ่ิมอัตราการซึมของนํ้าใหมากข้ึน และการขุดคู
หรือรองนํ้าบนที่ราบนํ้าทวม จะชวยทําใหพื้นผิวมีการ
ซึมนํ้าไดดวย 

6.1.5 วิธีใชนํ้าเหลือจากระบบชลประทาน  
ฤดูกาลที่ไมไดปลูกพืชผลทางการเกษตร

หากกักไวใหเต็มคลองสงนํ้าชลประทานหรือปลอยให
ไหลลนออกจากคลองสงนํ้าบางจะเพิ่มอัตราการซึมลง
สูใตดิน วิธีการน้ีมีหลายรูปแบบ (รูปท่ี 5) และคอนขาง
จะประหยัดงบประมาณเพราะวาไมตองลงทุนเพ่ิมเติม 
หากมีช้ันนํ้าแบบไรแรงดันอยูตื้นระดับนํ้าบาดาลจะ
สูงขึ้น ทําใหใชพลังงานในการสูบนํ้าบาดาลออกมา
จากบอเพื่อการเกษตรนอยลง แตขอเสียของวิธีการนี้
ก็คือนํ้าที่ไหลลนระบบสงนํ้าจะชะลางหนาดินทําให
สามารถพาเกลือแรท่ีอยูในเขตรากพืชลงสูช้ันนํ้าได  
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รูปที่ 4  การเพิ่มเติมนํ้าโดยวิธีการปรับปรุงรองนํ้า 

 

 

 

 

รูปท่ี 5  วิธีการเพ่ิมนํ้าจากระบบชลประทาน 

(ก) ผันนํ้า 

(ข) ขุดคู (ค) เขื่อนกั้นนํ้า 

 
(ข) ขุดคูและรองนํ้า 

 

(ก) นํ้าไหลลน 

 

(ค) ระบบชลประทานใตผิวดิน 

 

(จ) ฉีดพน 

  

(ง) ปลอยใหนํ้าทวม 
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6.2 วิธีเพ่ิมนํ้าโดยตรงใตผิวดิน  
วิธีน้ีเปนการเพ่ิมนํ้าใหกับช้ันนํ้าโดยตรงอีก

วิธีหน่ึง โดยท่ัวไปมักใชในกรณีที่แหลงนํ้าท่ีจะใช
เพ่ิมเติมกับช้ันนํ้าถูกก้ันขวางดวยช้ันทึบนํ้าหรือก่ึงทับ
นํ้า เทคนิคในการเพิ่มเติมนํ้าโดยวิธีน้ีจะเปนแบบอัด
นํ้าลงไปในรูเปดตามธรรมชาติ บอขุดหรือปลอง บอ
นํ้าบาดาล และระบบทอสงนํ้า การอัดนํ้าลงช้ันนํ้า
โดยตรงน้ันจําเปนตองคํานึงถึงคุณภาพของนํ้าท่ีจะอัด
ลงไปอยางมาก เน่ืองจากนํ้าที่อัดลงไปจะไมถูกกรอง
โดยตัวกลางใดๆ เลย 

6.2.1 วิธีอัดเสริมเขารูเปดธรรมชาติ  
รูเปดธรรมชาติ ไดแก รูจากรอยแตกของ

หินท่ีเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ถ้ําโพรงที่
เกิดจากการละลายของหินปูน หรือหินอื่นๆ ท่ีถูก
ละลายได ซ่ึงรูเปดเหลาน้ีเปรียบเสมือนทางนํ้าหรือทอ
สงนํ้านํานํ้าท่ีอัดเสริมลงไปไหลเขาสูช้ันนํ้า ปริมาณนํ้า
ท่ีเขาไปจะเขาสูช้ันนํ้ามากหรือนอย ขึ้นอยูกับแหลงนํ้า 
ขนาด การวางตัว และตําแหนงท่ีตั้งของรูเปด  

6.2.2 วิธีอัดเสริมผานบอขุดและปลองขุด  
วิธีน้ีจะกระทําในบริเวณท่ีมีช้ันหินก่ึงเน้ือ

แนนอยูบริ เวณผิวดินหรือใกล ผิวดิน ช้ันนํ้า ท่ีอยู
ดานลางจะถูกอัดเสริมโดยการขุดบอขุดใหลึกหรือ
ปลองนํ้า (shaft) ท่ีเจาะทะลุจนถึงช้ันนํ้า (รูปที่ 6) บอ
ขุดจะมีขนาดและรูปรางแปรเปล่ียนไปตามสภาพ
ธรณีวิทยา ขึ้นอยูกับความหนาของช้ันหินก่ึงทึบนํ้า
หรือทึบนํ้าท่ีปดทับช้ันนํ้าอยู ผนังบอขุดท่ีมีความชัน
มากจะชวยลดอัตราการอุดตันของกนบอและงบ 
ประมาณในการกอสรางและบํารุงรักษาจะมากกวา
วิธีการเพิ่มนํ้าแบบการปลอยลงสูผิวดินโดยตรง แต
หากใชบอขุดเกาที่มีอยูแลว เชน บอดินลูกรังหรือบอ
กรวด ก็จะชวยลดการลงทุนไดมาก ปลองนํ้าจะลึก
กวาบอขุดและมีขนาดเสนผานศูนยกลางเล็กกวา การ
ขุดบอขุดและปลองอาจสามารถกระทําไดโดยใชแรง
คน รถตักดิน รถเจาะดิน หรือรถเจาะหินก็ได ผนังของ
ปลองสวนใหญจะเกิดการอุดตัน (clogging) ไดงาย
ดวยขบวนการทางชีวภาพหรือวัสดุที่อยูในบอขุดเอง
และยากตอการบํารุงรักษา และเน่ืองจากตองใช
งบประมาณลงทุนและบํารุงรักษามาก วิธีการอัดเสริม
โดยผานบอขุดและปลองขุดจึงไมเปนที่นิยม 

 
รูปที่ 6 วิธีการเพิ่มนํ้าผานบอขุดและปลองขุด  (จาก Roscoe Moss Company, 1990) 
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6.2.3 วิธีอัดเสริมโดยผานทอใตดิน  
วิธีการน้ีระบบการวางทอตางๆ คลายคลึง

กับระบบชลประทานใต ดินกลาวคือ ระบบจะไม
รบกวนการใชที่ดินขางบน วิธีการนี้นํ้าจะถูกอัดเสริม
ไปตามทอ นํ้าจะไดจากช้ันดินเหนือระดับนํ้าบาดาล 
(water table) รวบรวมมาตามเครือขายของทอเซาะ
รองท่ีวางไวท่ีตําแหนงตางๆ แลวสงไปยังบริเวณที่ยัง
ไมอิ่มตัวดวยนํ้าหรือบริเวณที่ตองการนํ้าเสริม นํ้าท่ี
ไหลลนบนผิวดินจะมีโอกาสซึมลงไปทดแทนไดมาก 
ซ่ึงตรงขามกับวิธีเพ่ิมนํ้าแบบระบบชลประทานใตดิน 
ขอดีของวิธีการนี้คือไมตองลงทุนซ้ือท่ีดิน (ในกรณีท่ี
ท่ีดินมีราคาแพง) การอุดตันสามารถแกไขไดโดยการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้ากอนจะทําการอัดเสริมหรือปลอย
ใหระบบไดหยุดบาง เพ่ือท่ีจะใหแบคทีเรียเขาไปยอย
สลายจุลินทรียท่ีอุดตันอยู 

6.2.4 วิธีอัดเสริมลงไปในบอเจาะ  
วิธีการอัดเสริมนํ้าลงไปในบอบาดาลมักจะ

ไมคอยปฏิบัติกันในโครงการที่หวังใหเกิดผลในพ้ืนท่ี
กวาง เน่ืองจากตองใชเงินลงทุนสูงเม่ือเปรียบเทียบกับ
วิธีการอื่นๆ มักจะใชวิธีการน้ีในวัตถุประสงคเฉพาะ
อยาง เชน เปนตัวกันนํ้าเค็มหรือเปนตัวกักกันการ
ปนเปอนจากมลพิษ (contaminant plumes) การ
ออกแบบบออัดเสริมนํ้าบาดาลจะมีสวนคลายคลึงกับ
บอสูบนํ้าบาดาลมาก  บออัดเสริมนํ้าบาดาลบางแหง
จะทําหลายๆ บออยูในบอใหญบอเดียว แตละบอยอย
จะอัดนํ้าไปในช้ันนํ้าแตละช้ัน โดยการวางทอกรอง
หรือทอเซาะรองใหตรงกับช้ันนํ้าแตละช้ัน และระหวาง
ช้ันจะอัดกันซึม (seal) ดวยซีเมนต (รูปท่ี 7) การอัด
นํ้าลงไปน้ีเหมาะสําหรับช้ันนํ้าท่ีอยูระดับลึกและปดทับ
หรือค่ันดวยช้ันหินทึบนํ้า เพราะปริมาณนํ้าท่ีอัดลงไป
น้ันจะไมสูญหาย การไหลของนํ้าที่อัดลงไปในบอจะมี
ลักษณะคลายกับกรวยการสูบนํ้าขึ้นมาจากบอแต
รูปรางกลับกัน (รูปท่ี 8) โดยทั่วไปการอัดนํ้าลงไปใต

ดินควรจะเทากับอัตราการสูบขึ้นมาใชจากบอนํ้า
บาดาล (yield) แตในทางปฏิบัติจะไมเทากัน เน่ืองจาก
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน เกิดการอุดตัน
เน่ืองจากมีทรายเม็ดละเอียดอยูในช้ันนํ้าและนํ้าที่ใช
อัดลงไป ฟองอากาศในน้ําท่ีใชอัดจะทําใหชองวางใน
เน้ือดินลดลง แบคทีเรียท่ีสามารถเจริญเติบโตในบอ 
และในชั้นนํ้ารอบๆ บอ หรือเกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีทํา
ใหสารละลายตกตะกอน เปนตน ดังน้ันมักจะพบวา
อัตราการอัดนํ้าในระยะเริ่มแรกจะทําไดสูง แตเม่ืออัด
ตอไปจะลดลงจึงจําเปนตองแกไข โดยการสูบนํ้าปน
ตะกอนออก (pumping) หรือเปาลางดวยลม  

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาจากบออัดเสริม
นํ้าเพียงอยางเดียวเปนบออัดเสริมนํ้าเม่ือเวลาที่มีนํ้า
เหลือและเปนบอผลิตนํ้าในคราวที่มีความจําเปนตองใช
นํ้า เรียกวิธีน้ีวา Aquifer  Storage and Recovery 
(ASR) ซ่ึงเปนวิธีการท่ีนิยมใชมากในปจจุบัน ดังราย 
ละเอียดในหัวขอที่ 9 

 
รูปที่ 7  การอัดเสริมนํ้าลงไปในบอเจาะ 

แบบช้ันนํ้าหลายชั้น 
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รูปที่ 8  แสดงรูปรางของกรวยน้ําเพ่ิมในบออัดนํ้า (Todd, 1982)  

6.3 วิธีการผสมผสานระหวางการอัดเสริม
โดยตรงบนผิวดินและใตผิวดิน  

บางครั้งการอัดนํ้าลงไปในชั้นนํ้าไมสามารถ
ทําใหไดผล 100 เปอรเซ็นตไดโดยวิธีการใดวิธีการ
หน่ึงเพียงอยางเดียว ถึงแมวาขอดีของการเพิ่มเติมนํ้า
จากผิวดินจะมีมาก เชน งายตอการบํารุงรักษา มีพ้ืนท่ี
ใหนํ้าซึมมากและสามารถกักนํ้าไดงายและครั้งละ
มากๆ แตมีขอเสียคือตองใชพ้ืนท่ีคอนขางกวางและไม
มีผลตอการเพิ่มเติมนํ้าลงไปในชั้นนํ้าท่ีอยูลึกๆ ดังน้ัน
การผสมผสานวิธีการจึงเปนท่ีนาสนใจไมนอย วิธีการ
ผสมผสานที่นิยมทํากันมากมี 2 ลักษณะ คือ 

6.3.1 วิธีใชทอรวมนํ้าเพ่ืออัดลงสูบอ  
วิธี น้ีใชการรวมนํ้าในทอท่ีวางตัวอยูใน

แนวระนาบ  ซ่ึงทอเหลา น้ีจะ รับ นํ้า ท่ีไดจากการ
เพ่ิมเติมนํ้าจากผิวดิน เชน จากแองนํ้า จากบอขุดและ
ปลองขุดหรือจากทองนํ้าที่ซึมลงไปใตดิน นํ้าจะไหล
เขาสูทอทางทอกรองหรือทอเซาะรองแลวไหลไป
รวมกันท่ีทออีกทอหน่ึงซ่ึงมีปลายทอตอติดกับบออัด
เสริมนํ้าบาดาล (injection wells) ซ่ึงเจาะทะลุช้ันหิน
ทึบนํ้าไปถึงช้ันนํ้าท่ีอยูระดับลึก (รูปที่ 9) เพ่ือเติมนํ้า
ช้ันลางใหเต็ม 

(ก) ช้ันนํ้าเปด 

(ข)  ชั้นนํ้าปด 
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รูปที่ 9 ระบบรวมนํ้าจากทอเซาะรองท่ีวางตัวแนวนอนแลวไหลรวมเพื่ออัดลงในบอเจาะ 

6.3.2 วิธีใชแองนํ้า บอขุด ปลองขุดหรือบอเจาะ 
วิธีการน้ีเปนวิธีท่ีรวบรวมนํ้าจากแองนํ้า 

แลวอาศัยบอขุด ปลองขุด หรือบอเจาะเปนตัวสงนํ้า
ไปในช้ันหินอุมนํ้าตามทอคอนกรีตท่ีกอขึ้นโดยกนบอ
จะอยู ใตระดับนํ้าบาดาล ทอคอนกรีตจะมีเสนผา 
ศูนยกลางคอนขางใหญ จะกอดวยอิฐบล็อกที่ มี รู 
ตลอดความลึกของบอเพ่ือใหนํ้าไหลออกไดตลอดชวง
ความลึก ปากบอจะกรุ (pack) ดวยกรวดและทราย 
เพ่ือกรองตะกอนที่มากับนํ้าที่ไหลลงแองนํ้า (รูปท่ี 10)  

6.4 ปจจัยท่ีมีผลตอการเลอืกวิธีการเพิ่มเติมนํ้า  
การที่จะตัดสินใจเลือกตําแหนงที่ดีที่สุดที่จะ

ทําการเพิ่มเติมนํ้าบาดาลเกี่ยวของอยางมากกับ
การศึกษาเบื้องตนทางอุทกธรณีวิทยาของพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหม่ันใจวาการดําเนินการจะบรรลุวัตถุประสงค
และคุมตอการลงทุน ดังน้ันการเลือกตําแหนงพื้นท่ี 
และวิธีการมักจะขึ้นอยู กับวัตถุประสงคของการ

เพ่ิมเติมนํ้า สภาพเงื่อนไขที่กําหนด นอกเหนือจากนั้น
ตองรูถึงคุณลักษณะทางอุทกธรณีวิทยา สภาพภูมิ
ประเทศ ทิศทางการไหลของน้ํา แหลงนํ้าท่ีจะใช
เพ่ิมเติม ขอกําหนดทางกฎหมาย สภาพการใชท่ีดิน 
ความเปนไปไดในการใชท่ีดิน ตลอดจนการยอมรับ
จากสาธารณชน 

6.4.1 คุณลักษณะทางอุทกธรณีวิทยา   
การจะเลือกใชวิธีการใดในการเพิ่มเติมนํ้า

บาดาลนั้น ปจจัยท่ีสําคัญท่ีตองคํานึงถึงอันดับแรก คือ 
ชนิดของช้ันนํ้า โดยทั่วไปแลวหากเปนช้ันนํ้าแบบไร
แรงดัน (unconfined aquifers) วิธีการที่ใชในการ
เพ่ิมเติมนํ้าบาดาลมักจะเปนวิธีเพ่ิมเติมจากผิวดิน 
เชน แองนํ้า หรือทองนํ้า แตหากเปนช้ันนํ้าแบบมี
แรงดัน (confined  aquifers) มักจะเลือกใชวิธีอัดเสริม
โดยผานบอเจาะ ซ่ึงวิธีการนี้ช้ันหินท่ีปดทับช้ันนํ้าอยู
จะมีอิทธิพลตอการเพิ่มเติมนํ้าบาดาลนอยมาก  
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รูปท่ี 10 การเพิ่มเติมนํ้าโดยใชแองนํ้า บอขุด หรือปลองขุด 

ดังน้ันส่ิงที่จะตองรูเ ก่ียวกับช้ันนํ้าหรือ
คุณลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาอื่นๆ ประกอบดวย 

- การเรียงลําดับช้ันหินและภาพตัดขวาง 
- ความหนา ความลึก และการแผ 
 กระจายตัวของช้ันนํ้า 
- ความหนา ความลึก และการแผ 
 กระจายตัวของช้ันทึบนํ้า  
- ลักษณะเน้ือหินของช้ันนํ้าและช้ันทึบนํ้า 
- คุณลักษณะทางชลศาสตรตางๆ เชน  
 คาสัมประสิทธิ์การยอมใหนํ้าไหลผาน  
 คาสัมประสิทธิ์การกักเก็บ การรั่วซึม  
 คาความนําทางชลศาสตร ความพรุน  
 เปนตน  
- ลักษณะทางแรวิทยาของชั้นดิน 
- คุณภาพของนํ้าในช้ันนํ้าแตละช้ัน 

- ทิศทางการไหลและความเร็วในการ 
 ไหลของนํ้าบาดาล 
นอกเหนือจากที่ไดกลาวมาแลว ยังอาจ

เสริมดวยการศึกษาสภาพอุทกธรณีวิทยาดานอื่นๆ 
ตามวัตถุประสงคและงบประมาณของการดําเนินการ 

6.4.2 สภาพภูมิประเทศและทางน้ําไหล  
ความสูงต่ําหรือความแตกตางของภูมิ

ประเทศมีอิทธิพลอยางมากในการเลือกวิธีการ
เพ่ิมเติมนํ้าบาดาลโดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการเพิ่มนํ้า
ทางผิวดิน เน่ืองจากการประยุกตใชวิธีตางๆ เชน วิธี
ปลอยใหนํ้าทวม วิธีใชระบบชลประทาน หรือการ
ปรับปรุงสภาพผิวดิน ลวนตองใชพื้นท่ีที่คอนขางราบ
หรือเอียงเทเพียงเล็กนอย ในทางกลับกันการใชแอง
นํ้า คลอง และรองคู มักจะอาศัยขอไดเปรียบของพ้ืนท่ี
ท่ีมีความลาดเอียงมากกวา ความแตกตางของระดับ
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ภู มิประเทศจะไม มีผลหรือมีผลนอยมากตอการ
เพ่ิมเติมนํ้าแบบใตผิวดิน เชน การอัดเสริมนํ้าผานบอ
ขุด ปลองขุด หรือบอเจาะ 

สําหรับคุณลักษณะของทางน้ําไหลและ
พ้ืนท่ีลุมนํ้าน้ันจะมีความสัมพันธกับความสูงต่ําของภูมิ
ประเทศ และมีความสําคัญในการเลือกวิธีการเพิ่มเติม
นํ้าบาดาลมากเชนกัน เชน ทางนํ้าท่ีมีลักษณะโคงตวัด 
(meandering streams) ท่ีมีพ้ืนที่นํ้าทวมถึง (flood 
plains) กวางและตํ่า จะเหมาะสําหรับวิธีการเพ่ิมเติม
นํ้าแบบปรับปรุงรองนํ้าแบบเพ่ิมเติมนํ้าทางผิวดิน เชน 
วิธีปลอยใหนํ้าทวม รองหรือคู หรือวิธีการใชแองนํ้า 
จะสามารถดําเนินการไดภายในรองนํ้าน้ัน หรือผันนํ้า
จากตนนํ้าออกมาเพิ่มเติมนํ้าแบบแองนํ้าหรือวิธีการ
ตางๆ ทางผิวดินก็จะทําไดงาย ถาหากวาเปนทางนํ้าท่ี
มีการไหลของนํ้าสม่ําเสมอ และระดับนํ้าคอนขางคง
ตัว อาจจะเลือกใชวิธีเพิ่มเติมนํ้าแบบลอนํ้า  

6.4.3 คุณลักษณะของแหลงนํ้าที่จะใชเพ่ิมเติม 
คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และตําแหนง

ท่ีตั้งของแหลงนํ้าท่ีจะนํามาเพ่ิมเติมนํ้าบาดาลน้ัน ตอง
พิจารณาถึงปริมาณและคุณภาพของนํ้าที่จะนํามาใช
ดวยเพ่ือกําหนดวิธีการเพ่ิมเติมนํ้าบาดาลที่เหมาะสม  

6.4.4 ตําแหนงท่ีตั้งและความเปนไปไดที่จะนํา
นํ้ามาใช  

ในสถานที่ที่มีการแปรเปลี่ยนดานปริมาณ
นํ้าและความสามารถที่จะนํานํ้ามาใชมีการแปรเปลี่ยน
มากๆ เชน บริเวณทางน้ําท่ีมีนํ้าไหลเฉพาะฤดูฝน 
(intermittent streams) น้ัน วิธีการเพิ่มเติมนํ้าทางผิวดิน
จะเหมาะสมกวา เชน วิธีการเพ่ิมเติมแบบแองนํ้าและ
บอขุด สามารถที่จะออกแบบใหรองรับนํ้าในชวงที่มีนํ้า
ทวมฝงในทางตรงกันขาม ปลองขุดหรือบอเจาะจะใช
ไมไดผลเทาที่ควร เ น่ืองจากตองการแหลง นํ้า ท่ี
สามารถจายนํ้าใหอยางสม่ําเสมอ  

6.4.5 คุณภาพน้ํา  
คุณภาพนํ้าด านกายภาพ  เค มี  และ

ชีวภาพของนํ้าท่ีจะนํามาใชในการเพิ่มเติมนํ้าบาดาล
น้ันเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงในการที่จะพิจารณา
เลือกวิธีการในการเพิ่มเติมนํ้าบาดาล คุณภาพของนํ้า
ทางกายภาพจะหมายถึงปริมาณของของแข็ง ท่ี
แขวนลอยอยูในนํ้า อุณหภูมิ และปริมาณของฟอง 
อากาศที่อยูในนํ้า คุณภาพทางเคมีหมายถึงชนิดและ
ความเขมขนของสารละลายและกาซที่ละลายอยูในนํ้า 
สําหรับคุณภาพทางชีวภาพจะหมายถึงชนิดและความ
หนาแนนของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ เจือปนอยูในนํ้า 
ภายใตสภาวะที่แนนอนอันหน่ึง คุณภาพของนํ้าท่ีได
กลาวถึงจะเปนตัวลดอัตราการเพิ่มเติมนํ้าเขาสูช้ันนํ้า  

(1) คุณภาพทางกายภาพ  
 ถามีสารแขวนลอยอยูในนํ้าท่ีจะใชใน

การเพิ่มเติมนํ้าบาดาล การใชวิธีเพ่ิมเติมนํ้าทางผิวดิน
จะมีประสิทธิภาพสูงกวาการเพิ่มเติมนํ้าบาดาลใตผิว
ดิน ถึงแมวาสารแขวนลอยเหลาน้ีอาจทําใหเกิดการอุด
ตันไดงายเชนกัน แมกระท่ังการเพิ่มเติมนํ้าทางออม 
เชน การลอนํ้าก็สามารถใชงานไดดีเชนกัน วิธีการขุด
รองหรือคูนํ้าก็สามารถใชไดดีในกรณีน้ี เน่ืองจากการ
ท่ี นํ้าไหลอยู ตลอดเวลาในระบบจะทํ า ใหสารที่
แขวนลอยอยูในนํ้าไมเกิดการตกตะกอน แตวิธีการใช
แองนํ้าจะไมเหมาะสมนัก เน่ืองจากอัตราการไหลของ
นํ้าในระบบจะชาจนเกือบน่ิง ดังน้ันโอกาสที่สาร
แขวนลอยจะตกตะกอนแลวไปอุดตันผิวดินจะเกิดขึ้น
ไดงาย หากจําเปนตองใชระบบแองนํ้ากับนํ้าท่ีมีสาร
แขวนลอยมากหรือขุนมาก ควรตองใชระบบหลายๆ 
แอง โดยแองตนๆ จะเปนแองตกตะกอน (siltation 
and clarifying basin) นํ้าในแองตอๆ ไปจึงเปนแอง
สําหรับเพ่ิมเติมนํ้าโดยตรง แตวิธีการน้ีเปลืองท่ีดิน
มาก 
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ในกรณีท่ีใชวิธีเพิ่มเติมนํ้าใตผิวดิน นํ้าท่ีมี
สารแขวนลอยมากหรือความขุนสูง จะสรางปญหา
ใหกับระบบเพ่ิมนํ้าเปนอยางมาก เน่ืองจากจะตอง
บําบัดนํ้ากอนท่ีจะดําเนินการอัดเสริมนํ้าลงตามบอขุด 
ปลองขุดหรือบอเจาะ หากบําบัดนํ้าไมดีมีโอกาสเกิด
การอุดตันสูงมากและยากตอการบํารุงรักษา 

(2) คุณภาพทางเคมี 
 นํ้าท่ีจะใชเพ่ิมเติมจะตองมีคุณสมบัติ

เหมาะสมกับวัสดุที่เปนสวนประกอบของชั้นนํ้าและนํ้า
บ าด า ล ท่ี อ ยู ใ น ช้ั น นํ้ า น้ั น  เ พ่ื อ ห ลี ก เ ล่ี ย งก า ร
เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ซ่ึงอาจจะเปนผลทําใหจํานวน
ชองวางในช้ันนํ้าอุดตัน (chemical clogging) และ
ความสามารถในการรับนํ้าท่ีเพ่ิมเติมนํ้าไมวาโดย
วิธีการใดๆ สารที่เปนพิษที่เกินมาตรฐานตองไมอยูใน
นํ้าท่ีจะใชเพ่ิมเติม หากมีตองบําบัดกอนโดยวิธีการ
ทางเคมี หรือาจเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการเพิ่มเติม
นํ้าประเภทนี้โดยใหเกิดการสลายตัวของสารเปนพิษ
ภายในผิวดินเองตามกระบวนการทางธรรมชาติ 

(3) คุณภาพทางชีวภาพ  
 สาหรายหรือแบคทีเรียอาจจะมีอยูใน

แหลงนํ้าท่ีจะใชเพ่ิมเติมนํ้าบาดาล ของเสียทางอินทรีย
สารจะประกอบดวยแบคทีเรียท่ีเปนอันตรายตอมนุษย
หรือชวยทําใหแบคทีเรียเจริญเติบโตไดเร็วข้ึน หรือ
การสลายตัวของอินทรียสารบางชนิดอาจจะทําใหเกิด
สารไนเตรทที่เกินมาตรฐานหรือสารพิษพลอยไดอื่นๆ 
ดังน้ันตองตรวจสอบคุณภาพทางชีวภาพของนํ้าที่จะ
ใชเพ่ิมเติมโดยละเอียดกอนท่ีจะเลือกใชแหลงนํ้าและ
วิธีการเพ่ิมเติมนํ้า 

6.4.6 ปจจัยอ่ืนๆ  
สภาวะการทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม เปนส่ิงที่ตองนํามารวมพิจารณาเลือก
วิธีการเพิ่มเติมนํ้า ความเปนไปไดของการใชท่ีดิน 

พ้ืนท่ีที่อยูติดกัน ทัศนคติของสาธารณะ และขอกําหนด 
ทางกฎหมาย มีสวนสําคัญเปนอยางมาก เชน ในเมือง
ใหญ ราคาที่ดินแพงมาก ควรจะเลือกใชวิธีการแบบใด 
หรือหากใชวิธีเพ่ิมเติมนํ้าทางผิวดินจะสรางปญหา
ใหกับชุมชนเมืองหรือไม เปนเร่ืองที่จะตองนํามา
พิจารณารวมดวยเสมอ ปญหาเก่ียวกับส่ิงแวดลอมท่ี
ไมสามารถคาดการณลวงหนาได เชน การพังทลาย
ของเขื่อนก้ันนํ้า (check  dam) อาจทําใหเกิดอุทกภัย
ได ดังน้ันกอนจะดําเนินการในแตละขั้นตอนตอง
ประเมินผลไดผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาเสียกอน โดย
ทําการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (EIA) กอน 
เพ่ือปองกันปญหาดานสิ่งแวดลอมและความขัดแยง
กับชุมชนในอนาคต  
7. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

การเติมนํ้าลงแหลงนํ้าบาดาล ตองจัดทําเปน
โครงการที่ มีกระบวนการ  และวิ ธีการปฏิบั ติ ท่ี
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและทรัพยากรท่ีมีอยู สามารถ
ใชเปนหลักการพื้นฐานเพ่ือการวางแผนขั้นตนได 
โดยทั่วไปประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก (1) กิจกรรม
ขั้นตน (2) การศึกษาความเปนไปไดทางดานเศรษฐ-
ศาสตรและวิศวกรรม (3) การออกแบบระบบเติมนํ้า 
(4) การดําเนินการและการบํารุงรักษา (5) การปด
โครงการ (6) การบํารุงรักษาเชิงปองกันสําหรับระบบ
เติมนํ้าผานผิวดินระหวางการดําเนินการเติมนํ้า 

7.1 กิจกรรมขั้นตน 
เปนการรวบรวมขอ มูลและการศึกษา

เบื้องตน เ พ่ือทําความเขาใจกับสภาพพื้นท่ีและ
ประเมินทรัพยากรที่ มีอยู เพ่ือนํามาประกอบการ
ตัดสินใจในการดําเนินการขั้นตอไป ขั้นตอนและ
รายละเอียดของการดําเนินงานในกิจกรรมขั้นตน
แสดงในตารางที่ 1  
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7.2  การศึกษาความเปนไปไดดานเศรษฐศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร 

ขั้นตอนและรายละเอียดในการศึกษาความ
เปนไปไดดานเศรษฐศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
แสดงในตารางที่ 2 

7.3 การออกแบบระบบเติมนํ้า  
การออกแบบระบบเติมนํ้า ประกอบดวย 

การออกแบบเบื้องตนและการออกแบบขั้นสุดทาย ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี  

7.3.1 การออกแบบเบื้องตน 
เปนการประเมินทรัพยากรและแผนตางๆ 

ท่ีไดรับการคัดเลือกระหวางการวางกรอบความคิด ผล
จากการออกแบบเบื้องตนใชในการศึกษาในราย 
ละเอียดขั้นตอไปสําหรับการออกแบบขั้นสุดทายถึง

ความเปนไปไดดานวิศวกรรม ส่ิงแวดลอม เศรษฐ-
ศาสตร กฎหมายและขอกําหนดตางๆ ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 

7.3.2  การออกแบบขั้นสุดทาย 
การออกแบบขั้ น สุดท ายเปนการให

รายละเอียดลงบนการออกแบบในขั้นตน โดยพิจารณา
ผลของการทําประชาพิจารณและขอมูลเพ่ิมเติมรวม
ดวย การออกแบบควรมีรายละเอียดมากเพียงพอที่จะ
ใชในการประมาณราคาที่ถูกตอง เขาใจงายในการ
กอสราง และอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ
เติมนํ้า การออกแบบขั้นสุดทายควรดําเนินการรวมกับ
การทํารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดลอม มีราย 
ละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 1 ข้ันตอนและรายละเอียดของการดําเนินงานในกิจกรรมขั้นตน  

ขั้นตอน รายละเอียด 
1. การรวบรวมและจัดการขอมูล 
1.1 ขอมูลกายภาพ 

 
- อัตราการไหลหรือปริมาณน้ําของแหลงนํ้าที่สามารถนํามาใชประโยชนได 
- ขอมูลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา ทั้งนํ้าที่เติมและน้ําบาดาล 
- ความลึกของระดับนํ้าบาดาลจากผิวดินคาระดับของนํ้าบาดาลและคาแรงดัน
ทางชลศาสตรของน้ําบาดาล (hydraulic head) ในช้ันนํ้าตางๆ 

- ขอมูลทางธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่ศึกษา 
- ตําแหนงของบอนํ้าบาดาลและการสูบนํ้าในพื้นที่แองนํ้าและรอบๆ พ้ืนที่ศึกษา 
- ตําแหนงของแหลงกําเนิดสารปนเปอนทั้งบนผิวดินและใตดิน 
- การสูบทดสอบและวิเคราะหคาทางชลศาสตรของชั้นนํ้า 
- แผนที่ธรณีวิทยาและภูมิประเทศ 
- การใชประโยชนที่ดินและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินที่
สงผลถึงสมดุลทางอุทกวิทยา 

- อัตราการซึมผานผิวดินและความสามารถในการซึมผานชั้นดินเปนตน 
 

1.2 ขอมูลดานอื่นๆ - กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ  
- ขอกําหนดทางสิ่งแวดลอมและการสงวนรักษาพันธพืชและสัตว 
- ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรม 
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ตารางที่ 1 ข้ันตอนและรายละเอียดของการดําเนินงานในกิจกรรมขั้นตน (ตอ) 

ขั้นตอน รายละเอียด 
2. การประเมินทรัพยากร 
2.1 การประเมินความตองการน้ํา 
 

 
แนวโนมในการใชนํ้า การจัดหาน้ําและความตองการใชนํ้าตั้งแตอดีต ปจจุบัน 
และอนาคต ในรูปของคาเฉลี่ย การผันแปรแตละเดือนและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลง สัดสวนระหวางความตองการน้ําสูงสุดในหนึ่งวันตอความตองการ
นํ้าเฉลี่ยรายป ความตองการน้ําสูงสุดในสัปดาหตอความตองการน้ําเฉลี่ยรายป 
ความตองการน้ํารายเดือนตอความตองการน้ําเฉลี่ยรายป 

2.2 การประเมินปริมาณและคุณภาพ 
ของแหลงนํ้าที่สามารถนํามาใชได 
 
 
 
 
 
 
 

- แหลงนํ้าที่เหมาะสมที่ใชเติม ไดแก ลําธาร ลําคลอง ทะเลสาบ สระเก็บนํ้า  
นํ้าเสียที่ผานการบําบัดแลว นํ้าทา นํ้าที่ผันจากพื้นที่อ่ืน นํ้าบาดาลจากชั้นนํ้า
อื่นๆ และนํ้าด่ืมที่ไดรับการบําบัดแลว  

- อัตราการไหลเฉลี่ยที่สามารถนําไปใชได แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ 
อัตราการไหลและคุณภาพน้ํา และแนวโนมการเปลี่ยนแปลง 

- การเขาถึงแหลงนํ้าที่เติม ความยากงายของการเขาถึงแหลงนํ้า 
- การนําแหลงนํ้าดิบมาใชไดในระยะยาว  
- ขอจํากัดทางดานกฎหมายและสิ่งแวดลอม  
- คาใชจายในการบําบัดนํ้าหรือปรับปรุงคุณภาพน้ํา  
 

2.3 การประเมินแหลงนํ้าบาดาล  
- คูมือ ทบ ป 1000-2550 
- คูมือ ทบ ป 2000-2550 

- ขอบเขตและลักษณะแองนํ้าบาดาลและแองน้ํายอย 
- คุณภาพน้ําบาดาล 
- จํานวนชั้นนํ้าและความตอเน่ืองระหวางชั้นนํ้า  
- คุณสมบัติตางๆ ทางอุทกธรณีและอุทกวิทยา  
- สมดุลและแนวโนมระหวางการจัดหาและความตองการใชนํ้าบาดาล 

2.4 การประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพการเติมนํ้า 
- Ghayoumian et al. (2007) 
- Anbazhagan et al. (2005) 

- ธรณีวิทยา เคมีธรณี สภาพภูมิศาสตร สภาพอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา 
- ทิศทางและความลาดชันของพื้นผิวนํ้าบาดาล หรือพื้นผิวของเสนแรงดัน 
- ระยะทางจากแหลงนํ้าที่ใชเติม จากระบบลําเลียงจากพื้นที่ใชประโยชนจาก
ระบบเติมนํ้าจากแหลงกําเนิดสารปนเปอนและจากหองปฏิบัติการและ
เจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญ 

- การใชประโยชนที่ดินในอดีตและปจจุบันขอบเขตการปกครองและ
สาธารณูปโภค 

- พื้นที่ปาและสัตวปา สัตวสงวนตางๆ ในพื้นที่ศึกษา 
- บอนํ้าบาดาลขางเคียง 
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ตารางที่ 1 ข้ันตอนและรายละเอียดของการดําเนินงานในกิจกรรมขั้นตน (ตอ) 

ขั้นตอน รายละเอียด 
3. การศึกษาเบื้องตน 
- Bouwer (2002) 

การศึกษาขั้นตนเปนการศึกษาถึงความเหมาะสมของโครงการเติมน้ําดานตางๆ 
เชน อุทกธรณีวิทยา ธรณีเคมี สิ่งแวดลอม ขอกําหนดกฎหมายตางๆ ศึกษาถึง
ความเปนไปไดของโครงการโดยอาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตร และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดานตางๆ ในเบ้ืองตน 
  

4. การกําหนดวัตถุประสงคหลักของการเติม
น้ําลงแหลงนํ้าบาดาล 
 

-  การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 
-  การกักเก็บนํ้าและสูบขึ้นมาใชตามฤดูกาล 
-  การกักเก็บนํ้าระยะยาวหรือระยะสั้นหรือเพ่ือภาวะฉุกเฉิน 
-  การกักเก็บนํ้าเพื่อเพ่ิมอัตราการใหน้ําของบอสูบน้ําในพ้ืนที่ 
-  การเพิ่มระดับนํ้าบาดาลที่ลดลงไปเมื่อมีการใชนํ้ามากเกินสมดุล 
-  การกักเก็บนํ้าเพื่อรักษาแรงดันและอัตราการไหลของระบบจายน้ํา 
หรือในลํานํ้า 

-  การกักเก็บนํ้าเพื่อหยุดหรือชะลออัตราการทรุดตัวของดิน 
-  การกักเก็บนํ้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใหอยูในเกณฑมาตรฐานสําหรับ
อุปโภคบริโภคหรือเกษตรกรรรม 

-  การกักเก็บนํ้าเพื่อยับยั้งนํ้าเค็มที่รุกล้ําเขามา 
-  การกักเก็บนํ้าเพื่อควบคุมการไหลของน้ําท่ีปนเปอน 
-  การกักเก็บนํ้าเพื่อควบคุมการเกิดนํ้าทวม 
-  การกักเก็บนํ้าเพื่อปองกันที่อยูอาศัยของพืชและสัตวที่อาศัยในน้ําและ 
ตามชายฝง 

5. การวางกรอบแนวความคิด การวางกรอบแนวความคิดอธิบายถึงแผนงานหรือสวนประกอบของโครงการ 
รวมถึงในสวนของระบบกอนและหลังการเติมน้ํา กรอบแนวความคิด
ประกอบดวย การอธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติและการทบทวนทางสิ่งแวดลอม 
 

5.1 การคัดเลือกวิธีการเติมนํ้าใหเหมาะสม 
กับพ้ืนที่มากที่สุด 

กระบวนการพัฒนากรอบแนวความคิดเร่ิมจากการพิจารณาทางเลือกตางๆและ
เปรียบเทียบกัน แผนงานที่ดีที่สุดจะไดรับการคัดเลือกเพื่อศึกษาตอไปใน
ขั้นตอนการออกแบบ 
 

5.2 เลือกตําแหนงที่จะทําการเติมนํ้า ควรศึกษาหลักการกระบวนการเติมน้ําแบบตางๆ ศึกษาสภาพพื้นที่ในดานตางๆ 
การพิจารณาเลือกตําแหนงเติมนํ้าพิจารณาองคประกอบดังตอไปน้ี 
(1)  สภาพแวดลอมของตําแหนงเติมน้ํา 
-  ตําแหนงที่ต้ังของระบบเติมนํ้าและสูบกลับควรติดตอกับช้ันใหนํ้าสวนที่มี
ความสามารถในการซึมผานสูง ควรหางจากจุดที่นํ้าบาดาลมีคุณภาพเลว 
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ตารางที่ 1 ข้ันตอนและรายละเอียดของการดําเนินงานในกิจกรรมขั้นตน (ตอ) 

ขั้นตอน รายละเอียด 
5.2 เลือกตําแหนงที่จะทําการเติมนํ้า (ตอ) -  สภาพแวดลอมโดยรอบพื้นที่เติมนํ้า เน้ือที่ของตําแหนงเติมนํ้าตองเพียงพอ

สําหรับการขุดเจาะบอ เครื่องมือและอุปกรณสําหรับบํารุงรักษา การเก็บวัสดุ
ตางๆ และระบบบําบัดตางๆที่จําเปน เชน การฆาเช้ือโรคและการกรอง  

-  แหลงกําเนิดสารปนเปอนตําแหนงและการใชนํ้าจากบอนํ้าบาดาลขางเคียง  
(2) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
-  ชุมชนเมืองหรือสวนสาธารณะขางเคียงซ่ึงอาจถูกรบกวนจากกลิ่น แมลงและ
เสียงจากระบบเติมนํ้า หรือโครงสรางท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการยกตัว
ของระดับนํ้าบาดาล เชน ฐานราก และช้ันใตดิน 

-  แผนทางเลือกทุกแผนการตองอยูภายใตขอกําหนดและมาตรฐานดาน
สิ่งแวดลอม เพ่ือเปนการปองกันผลกระทบตอสภาพแวดลอมในเบ้ืองตน 

 
5.3 การแสดงกรอบแนวความคิด การวางกรอบแนวความคิดควรเปนแผนงานทั่วไปที่สามารถเขาใจงาย โดยแสดง

เปนแผนผังอธิบายถึงระบบพื้นฐานของการเติมนํ้าและสูบนํ้ากลับมาใชพรอมกับ
รายละเอียดเบื้องตนของระบบทดสอบการเติมนํ้า เพื่อนําแบบท่ีจัดทําขึ้นไปใชใน
การประมาณราคาในเบื้องตนเพื่อเปรียบเทียบระหวางแตละตัวเลือก ผล
การศึกษาแผนกรอบแนวความคิดควรมีการรวบรวมเปนรายงานหรือขอสรุป
เบ้ืองตน เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของโครงการตอสาธารณชน ซ่ึงควรประกอบดวย
หัวขอตางๆ ดังตอไปน้ี 
-  แผนทางเลือกทั้งหมดที่ผานการคัดเลือก 
-  ขอมูลที่ใชโดยสรุปและแหลงที่มาของขอมูลน้ันๆ 
-  หลักเกณฑที่ใชในการพัฒนาแผนทางเลือกที่ไดรับการคัดเลือก 
-  ความคิดเห็นที่ไดจากคณะที่ปรึกษาของทองถ่ิน 
-  ขอดีและขอเสียของแผนทางเลือกตางๆ  
-  ขอแนะนําสําหรับขอมูลเพิ่มเติมและการศึกษาหนางาน  
-  การประมาณราคา 
-  ปญหาดานกายภาพ ขอบังคับ และสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น  
และการแกไขปญหา 

6. การมีสวนรวมของสาธารณชน 
 

คณะที่ปรึกษาซึ่งเปนคนในทองถ่ินเปนสวนสําคัญในการพัฒนาองคประกอบของ
แผนทางเลือกและแผนทางเลือกทั้งหมด สมาชิกของคณะที่ปรึกษาควรเปน
ตัวแทนจากสวนตางๆของสาธารณชนในพื้นที่ถูกผลกระทบ ในขั้นตน ควรเริ่ม
จากการนําเสนอขอมูลทั่วไปและขั้นตอนการพิจารณาแผนทางเลือก คณะที่
ปรึกษาอาจเพิ่มเติม พัฒนา และเปรียบเทียบแผนทางเลือกอื่นตามความ
เหมาะสม 
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ตารางที่ 1 ข้ันตอนและรายละเอียดของการดําเนินงานในกิจกรรมขั้นตน (ตอ) 

ขั้นตอน รายละเอียด 
7. การคัดเลือกแผนการศึกษาในขั้นตอไป -  แผนทางเลือกทั้งหมดจะนํามาเปรียบเทียบกันในดานขอจํากัดตางๆ ปญหาที่

อาจเกิดขึ้น จุดประสงคของโครงการ และการบรรลุถึงเปาหมายของโครงการ 
ควรนําแผนทางเลือกทั้งหมดมาเปรียบเทียบกับกรณีที่ไมมีโครงการเกิดขึ้น
ดวย 

-  การกําหนดขอมูลที่ตองการเพิ่มเติมในกรณีที่ขอมูลไมเพียงพอในการ
คัดเลือกแผนทางเลือกสําหรับการศึกษาในขั้นตอไป ควรเก็บขอมูลที่จําเปน
เพิ่มเติมกอนการคัดเลือกแผนการใดๆ  

-  เม่ือแผนทางเลือกไดรับการคัดเลือกแลว การวางกําหนดการ การจัดสรร
เงินทุน และการหาขอมูลเพิ่มเติมเปนขั้นตอนตอไปในการศึกษาขั้น
รายละเอียด 

ตารางที่ 2 กระบวนการศึกษาความเปนไปไดดานเศรษฐศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

ขั้นตอน รายละเอียด 
1. การศึกษาความเปนไปไดดาน
เศรษฐศาสตร  
- Botzan et al. (1999) 
- Donovan et al. (2002) 
 

  การเปรียบเทียบระหวางหนวยราคาของน้ําที่ผลิตขึ้นจากทางเลือกตางๆ 
รวมกับคาใชจายจากปจจัยอื่นๆ เชน คุณภาพน้ํา ความสะดวกในการกอสราง
และการขออนุญาต ผลกระทบดานบวกและลบดานสิ่งแวดลอม และประโยชน
ของระบบเติมนํ้าในอนาคต 

 
1.1 คาใชจายตางๆ -  คาใชจายในการจัดหาที่ดิน 

-  คาใชจายในการวางแผน  
-  คาใชจายทางดานวิศวกรรม เกี่ยวกับงานออกแบบ แผนการกอสราง  
โครงการทดสอบนํารอง รายงานฉบับสุดทายเกี่ยวกับการทดสอบและ 
การกอสราง และการปดโครงการ 

-  คาใชจายดานการกอสราง เชน คาใชจายจากการขุดดินและทําทางลาด  
ระบบบําบัดนํ้า บอนํ้าบาดาลเติมนํ้า อาคารปฏิบัติการ  เปนตน 

 
1.2 คาใชจายในการดําเนินงานและ 
การบํารุงรักษา  

-  คาใชจายในการทดแทนหรือเปลี่ยนอุปกรณบางสวน 
-  คาใชจายในการปดโครงการ คือ คาใชจายในการเคลื่อนยายระบบเติมนํ้าทั้ง
บนผิวดินและใตดิน การฟนฟูพ้ืนดินใหกลับสูสภาพเดิมกอนเริ่มโครงการ หรือ
สูสภาพที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานที่รับผิดชอบ 

-  การศึกษาความเปนไปไดดานการเงิน หมายถึง ความสามารถของผูรับ
ผลประโยชนท่ีจะชําระคาบริการหรือผลผลิตของโครงการ โครงการหนึ่งๆอาจ
มีความนาสนใจทางเศรษฐศาสตร ในขณะที่ความสามารถดานการเงินของ
หนวยงานผูสนับสนุนดานการเงินอาจมีจํากัดทําใหโครงการไมสามารถจัดสรร
ทางการเงินไดเพียงพอ 
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ตารางที่ 2 กระบวนการศึกษาความเปนไปไดดานเศรษฐศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (ตอ) 

ขั้นตอน รายละเอียด 
1.2 คาใชจายในการดําเนินงานและ 
การบํารุงรักษา (ตอ)  

 

-  การวิเคราะหดานการเงินควรแสดงถึงการจัดสรรรายไดจากผูใหการสนับสนุน
ดานการเงินตลอดทั้งโครงการ  

-  ความเปนไปไดดานการเงินของแตละโครงการจะแตกตางกันขึ้นอยูกับอัตรา
ดอกเบ้ีย ราคาของน้ํา และมูลคาของความสูญเสีย 

-  โครงการที่มีความเปนไปไดดานเศรษฐศาสตรอาจไมมีความเปนไปไดดาน
การเงิน ในกรณีเชนน้ี แผนทางเลือกที่ควรไดรับการพิจารณาคือแผนที่มีความ
เปนไปไดดานเศรษฐศาสตรนอยกวา แตมีความเปนไปไดดานการเงินสูงกวา 

2. การศึกษาความเปนไปไดดาน
วิศวกรรม  
- Phillips et al. (2003) 

-  วิธีที่ดีที่สุดคือศึกษาขอมูลและเอกสารอางอิงสําหรับพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทบทวน
และสรุปขอมูลเบ้ืองตนเหลาน้ี กําหนดขอมูลที่จําเปนเพิ่มเติม เก็บขอมูลจากหนา
งาน และสรุปผลทั้งหมดเพ่ือนําไปวิเคราะหในขั้นตอไปในบางกรณีอาจมีความ
จําเปนตองมีการทดสอบหนางาน โครงการนํารองและการทดสอบวิเคราะหเพ่ือ
การกลั่นกรอง  

-  การทดสอบวิเคราะหอาจทําโดยการทําแบบจําลองทางคณิตศาสตรระหวาง
ขั้นตอนตางๆ  

-  ผลการทดสอบควรรวบรวมเปนรายงานพรอมกับขอมูล ผลการทดสอบและสรุป 
พรอมขอแนะนํากอนที่จะดําเนินการศึกษาออกแบบเบ้ืองตน 

ตารางที่ 3 ข้ันตอนและรายละเอียดของการออกแบบเบื้องตน 

ขั้นตอน รายละเอียด 
1. เกณฑการออกแบบสําหรับระบบผิวดิน  
- Abu-Taleb (2003)  
 

-  เม่ืออัตราการไหลของแหลงนํ้าดิบมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางสูง ควรมีแหลง 
เก็บกักไว  

-  หากแหลงนํ้าดิบมีปริมาณตะกอนสูงในระหวางอัตราการไหลสูง นํ้าบางสวนอาจ
ตองสงไปบอตกตะกอนเพื่อลดปริมาณตะกอน 

-  รูปรางของสระเติมนํ้าและความลึกของน้ําในบอซึ่งมีผลตออัตราการซึมผานสูงสุด 
-  จุดประสงคของการออกแบบระบบเติมนํ้าแบบสระเติมนํ้าคือการทําใหมีคาสัดสวน
ระหวางระหวางพ้ืนที่เปยกตอพ้ืนที่ทั้งหมดสูงสุด สระเติมน้ําโดยทั่วไปมีอัตราสวน
ประมาณ 75% และสระเติมนํ้าในเมืองอัตราสวนอาจสูงถึง 90%  

-  สําหรับระบบที่มีสระเติมนํ้าจํานวนมาก การควบคุมการไหลเขาสูสระเติมนํ้าและ
อัตราการไหลระหวางสระเติมนํ้าเปนสิ่งสําคัญ ควรมีทอ อุโมงคลอด ฝายหรือทาง
ระบายน้ําลนระหวางคันกั้นบอ  

-  บริเวณดานทายของโครงการควรมีโครงสรางสําหรับควบคุมและระบายนํ้าสวนที่
เหลือกลับลงแหลงนํ้าดิบ  

-  แตละบอนํ้าควรมีการดําเนินการแบบเปนอิสระตอกันเพ่ือใหการบริหารจัดการ 
ดีที่สุด 
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ตารางที่ 3 ข้ันตอนและรายละเอียดของการออกแบบเบื้องตน (ตอ)  

ขั้นตอน รายละเอียด 
2. เกณฑการออกแบบสําหรับระบบใตดิน 
- มาตรฐานและคูมือ ทบ พ 3000-2550 

-  การเลือกขนาดของเสนผานศูนยกลางขึ้นอยูกับประเภทของบอนํ้าบาดาลวาเปน
บอนํ้าบาดาลประเภทเติมนํ้าเพียงอยางเดียวหรือบอนํ้าบาดาลแบบ ASR  

-  ทอกรุบอนํ้าบาดาลแบบเติมนํ้าควรมีขนาดใหญเพียงพอสําหรับใสทอนําและมี
พื้นที่เพียงพอสําหรับอุปกรณสําหรับบํารุงรักษาหรือพัฒนาบอใหมดวย  

-  สําหรับบอนํ้าบาดาลระบบ ASR บอควรมีขนาดใหญเพียงพอสําหรับอุปกรณเพื่อ
การสูบนํ้ากลับขึ้นมาใช 

-  ความลึกของบอนํ้าบาดาลขึ้นอยูกับความลึกของชั้นนํ้าที่จะใชสําหรับเก็บกักนํ้าที่
เติม สําหรับบอ ASR ชวงรองเปดหรือตะแกรงกรองน้ําขึ้นอยูกับอัตราสวนการ
ผสมกับระหวางน้ําที่เติมและนํ้าบาดาลเดิม  

3. การทดสอบโดยการทําแบบ 
จําลองทางคณิตศาสตร  

การประยุกตใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการตรวจสอบการเติมนํ้าในขั้นตอนน้ี
เปนสิ่งที่ควรนําเขามาพิจารณารวมดวย 

4. การทดสอบโดยโครงการนํารอง -  การหาคาตัวแปรทางอุทกวิทยา เชน อัตราการไหลของลํานํ้าและระดับนํ้าบาดาล
ในพื้นที่เก็บกักกอนเริ่มโครงการ  

-  การเฝาสังเกตการณการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าในหลายฤดูกาลสําหรับการเติมนํ้าสู
ช้ันนํ้าระดับต้ืนและหลายเดือนสําหรับการเติมนํ้าในชั้นใหนํ้าระดับลึกและการเติม
นํ้าผานลํานํ้า 

-  หากน้ําดิบที่ใชมาจากน้ําเสียที่นํามาใชใหมการทดสอบและสังเกตการณควรใช
ระยะเวลานานกวาที่กําหนดไวเบ้ืองตน  

-  สําหรับระบบ ASR ควรทําการทดสอบทั้งการเติมนํ้าและสูบกลับมาใชจํานวน
หลายวงจร และสําหรับบอนํ้าบาดาลเติมนํ้าควรทําการทดสอบเปนระยะเวลา
หลายเดือนภายใตสภาวะปกติ  

-  ระยะเวลาในการทดสอบโครงการนํารองควรนานพอที่เกิดการตอบสนองของ
ระดับนํ้าบาดาล หรือใหระดับนํ้าบาดาลเขาใกลจุดสมดุลมากที่สุด  

-  ระบบที่กอสรางในโครงการนํารองควรมีขนาดใกลเคียงกับโครงการจริงที่สุด  
-  ขอมูลที่ตองเก็บ คอื ระดับนํ้า ทิศทางการไหล แรงดัน และคุณภาพน้ํา ซ่ึงเปน
ขั้นตอนที่ใชเวลาและคาใชจายที่คอนขางสูง จึงตองมีการวางแผนอยางรอบคอบ 

5. การประเมินศักยภาพในการใหนํ้า สําหรับแผนทางเลือกตางๆ ควรดําเนินการวิเคราะหทางอุทกวิทยาโดยใชหลักการ
สมดุลของนํ้าหรือใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

6. การศึกษาดานสิ่งแวดลอม -  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและแนวทางแกไขและประมาณการคาใชจาย  
-  ควรทําการทบทวนและปรับปรุงผลการศึกษาดานสิ่งแวดลอมซ่ึงดําเนินการใน
เบ้ืองตนใหครอบคลุมดานเศรษฐกิจและสังคม 

7. การประเมินแผนทางเลือก -  เปรียบเทียบผลที่ไดจากการคาดการณของแตละแผนทางเลือกกับจุดประสงค  
-  เปรียบเทียบผลกระทบทางดานบวกและลบที่อาจเกิดขึ้นรวมกับคาใชจายและ
ปริมาณการใหนํ้าจากแผนทางเลือกตางๆ  
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ตารางที่ 3 ข้ันตอนและรายละเอียดของการออกแบบเบื้องตน (ตอ)  

ขั้นตอน รายละเอียด 
8. รายงาน -  การศึกษาเบื้องตนทั้งหมดควรบันทึกลงในรายงานอยางนอยสองเลมคือรายงาน

ทางดานวิศวกรรมและดานสิ่งแวดลอม  
-  ควรมีการอธิบายถึงโครงการท่ีไดรับการคัดเลือกพรอมเหตุผลประกอบอยาง
ชัดเจนและกระชับ  

-  เปรียบเทียบใหเห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับเม่ือมีโครงการเกิดขึ้น  
-  แผนทางเลือกตางๆท่ีผานการศึกษามาแลวควรรวบรวมไวในรายงาน 

9. ประชาพิจารณ ควรจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการที่นําเสนอให
ทั่วถึง ผูที่ควรเขารวมการประชาพิจารณประกอบดวย ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
และสมาชิกของคณะที่ปรึกษา ขอคิดเห็นทุกขอควรไดรับการพิจารณาและการ
ตอบสนองและรวบรวมไวในรายงานฉบับสุดทายภายใตหัวขอการออกแบบเบื้องตน 

ตารางที่ 4 ข้ันตอนและรายละเอียดของการออกแบบขั้นสุดทาย 

ขั้นตอน รายละเอยีด 
1. การปรับปรุงขอมูลสิ่งแวดลอม ในชวงการออกแบบขั้น ควรมีการทบทวนและรวบรวมปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นไวใน

รายงานผลกระทบทางสิ่งแวดลอม  
2. อายุการใชงาน ควรมีการกําหนดอายุของโครงการ หรือออกแบบใหเปนโครงการถาวรโดยการ

ออกแบบการบํารุงรักษาและการแทนที่ช้ินสวนอุปกรณของระบบตางๆ 
3. ทรัพยากรน้ําที่นํามาใชได -  มีขอมูลชวงเวลาที่ทรัพยากรน้ํามีปริมาณและคุณภาพสูงพอที่จะใชเติมเพื่อการ

วิเคราะหดานเศรษฐศาสตรและการเงินที่ถูกตอง  
-  ควรพิจารณาถึงการพัฒนาของบริเวณตนนํ้าและผลกระทบตอปริมาณและ
คุณภาพของแหลงนํ้าดิบที่ใชดวย 

4. แผนการดําเนินการและบํารุงรักษา ควรมีการออกแบบแผนการดําเนินการ การบํารุงรักษาและการเปลี่ยนอุปกรณ
ช้ินสวนของระบบอยางรอบคอบรวมถึงระบบสังเกตการณและการประเมินผลของ
โครงการเปนระยะ 

5. รางรายงานฉบับสุดทาย ผลการออกแบบขั้นสุดทายควรรวบรวมในเอกสารซึ่งตองสมบูรณดวยประเด็น
ตอไปน้ี  
-  รายงานควรประกอบดวยผลสําเร็จที่คาดไว เชน การใหนํ้า และการออกแบบ 
-  วิธีการดําเนินการที่ถูกตองและเหมาะสม ในเชิงเทคนิค สิ่งแวดลอมและ
เศรษฐศาสตร 

-  เอกสารสําหรับใชในการขอใบอนุญาต การขอการสนับสนุนจากหนวยงาน 
และองคกร  

-  เอกสารดานผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  
-  บทสรุปสําหรับผูบริหารสําหรับการตัดสินใจ 
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ตารางที่ 4 ข้ันตอนและรายละเอียดของการออกแบบขั้นสุดทาย (ตอ)  

ขั้นตอน รายละเอยีด 
6. ประชาพิจารณ นําเสนอขอมูลของโครงการอยางชัดเจนและไมซับซอนเกินไป ควรนําเสนอผล

การศึกษาในรูปแบบแผนภูมิหรือตารางเพื่อใหงายในการทําความเขาใจ และควรมี
การประชาสัมพันธกอนการทําประชาพิจารณ 

7. รายงานฉบับสุดทาย นํารางรายงานฉบับสุดทายมาทําการทบทวนและแกไข พรอมทั้งรวบรวมขอคิดเห็นที่
เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงในระหวางการทํารางรายงานและการทําประชาพิจารณ 

8. กําหนดการทบทวนผลสัมฤทธ์ิเปนระยะ -  วางแผนกําหนดการในการเปรียบเทียบระหวางผลลัพธที่ไดจากโครงการในระยะ
ตางๆกับเปาหมายที่ต้ังไว  

-  เปรียบเทียบระหวางขอคิดเห็นที่เกิดขึ้นในชวงวางโครงการกับการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของประชาชนภายหลังเร่ิมโครงการแลว 

9. การกอสรางระบบเติมนํ้า 
- คูมือ ทบ พ 3000-2550 

-  เทคนิคในการกอสรางสําหรับระบบเติมนํ้าผานผิวดินคอนขางตรงไปตรงมา  
ระบบบอนํ้าบาดาลมีความซับซอนทั้งทางดานการกอสราง การดําเนินการ  
และการบํารุงรักษา 

 
7.4 การดําเนินการและการบํารุงรักษา  

ขั้นตอนการดําเนินการและการบํารุงรักษา 
(ตารางที่ 5) การบํารุงรักษาเชิงปองกันสําหรับระบบ
เติมนํ้าผานผิวดินระหวางการดําเนินการเติมนํ้าแสดง
ในตารางที่ 6 

7.5 การปดโครงการ 
เม่ือโครงการเติมนํ้ามีการปดลงอยางถาวร 

ประเด็นท่ีสําคัญคือการปองกันไมใหสารปนเปอนจาก
ผิวดินเขาสูช้ันนํ้าโดยผานระบบน้ี ยกตัวอยางเชน เม่ือ
ตองการปดบอนํ้าบาดาลควรทําการเติมวัสดุทึบนํ้าลง
ภายในบอและพ้ืนที่วางรอบๆ บอ เชน ซีเมนตหรือดิน
เหนียว จากกนบอจนกระทั่งถึงปากหลุม (CDWR, 
1991; มาตรฐาน ทบ อ 6000-2550 การอุดกลบบอ 
นํ้าบาดาล) 

นอกจากนั้นการทดสอบคุณภาพนํ้าควร
ดําเนินการแมภายหลังจากการปดสระเติมนํ้าไปแลว 
เพ่ือใหแนใจวาไมมีสารปนเปอนใดๆ สะสมอยูระหวาง
กระบวนการเติมนํ้า เม่ือพบสารปนเปอน ควรมีการ
วิเคราะหถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและความจําเปนท่ี

ตองกําจัดสารปนเป อนใหหมดหรือ กําจัดเ พียง
บางสวนพรอมกับการบําบัดนํ้าใหมีคุณภาพดีพอ
สําหรับการใชประโยชน วัสดุใดๆ ท่ีหลงเหลืออยู
ดานลางและดานขางของสระเติมนํ้าควรกําจัดออกไป
ถาวัสดุเหลาน้ีมีผลตอคุณภาพนํ้าบาดาล 

การใชประโยชนดานอื่นจากพื้นที่เติมนํ้า 
เชน ทะเลสาบเพื่อการพักผอน สถานที่หลบภัยของ
สัตวปาและสวนสาธารณะ เปนตน สระเติมนํ้าที่ไมได
ใชงานแลวไมควรนํามาดัดแปลงเปนพ้ืนท่ีสําหรับฝง
กลบขยะ  
8. คุณภาพน้ําและกระบวนการบําบัดน้ํา 

อุปสรรคสําคัญที่สงผลตอประสิทธิภาพของระบบ
เติมนํ้าลงแหลงนํ้าบาดาล คือ การตกตะกอนที่กนบอ 
การมีตะกอนแขวนลอย (ความขุน) และองคประกอบ
ทางเคมีของนํ้าที่ไม เหมาะสม ชวงคาขนาดของ
อนุภาคและคาความขุนท่ีมากที่สุดสําหรับระบบเติมนํ้า
ท่ีเหมาะสมแสดงในตารางที่ 7 

วิธีการที่ใชในการแกปญหาคุณภาพนํ้าที่อาจ
เกิดขึ้น เร่ิมจากการบําบัดขั้นตนกอนการเติมนํ้า การ
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บริหารจัดการระบบ และการบําบัดหลังการเติมนํ้า 
หากมีปญหาเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองจําเปนตองมีการ
ทบทวนดานอุทกธรณีวิทยาของพื้นท่ีและทบทวน
ขั้นตอนการดําเนินการและการบํารุงรักษาอีกครั้ง 

วิธีการบําบัดขั้นตนสําหรับการเติมนํ้าลงแหลงนํ้า
บาดาลโดยผานผิวดินท่ีนิยมใชกัน คือ การบําบัดทาง
เคมี บอตกตะกอน การกรองโดยใชหญาและดินและ
พ้ืนที่ชุมนํ้า การบําบัดนํ้าขั้นตนกอนการการเติมนํ้า
สําหรับการเติมนํ้าลงแหลงนํ้าบาดาลโดยผานบอนํ้า
บาดาลมีความจํา เปนเชนกัน  การบําบัดขั้นตน
หมายถึง การกรอง การกรองผานทราย บอตกตะกอน
หรือวิธีการอื่นๆ 

การฆาเช้ือโรคในนํ้าอาจจําเปนถาบริเวณพ้ืนท่ี
เติมนํ้ามี นํ้าท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ คลอรีนใน
สารประกอบไฮโปคลอไรทนิยมใชเปนสารฆาเช้ือโรค 
กาซคลอรีนก็สามารถใช เปนสารฆาเ ช้ือโรคที่ มี
ประสิทธิภาพเชนกัน 

ประเภทของการบําบัดท่ีจําเปนสําหรับนํ้าท่ีสูบ
กลับข้ึนมาใชจากระบบเก็บกักนํ้าบาดาลจะแปรผัน
ตามคุณภาพของนํ้าและความจําเปนของผู ใช นํ้า
ปลายทาง โดยทั่วไปแลวนํ้าเติมลงสูใตดินจากบอนํ้า
บาดาลโดยระบบ ASR ที่มีคุณภาพเทียบเทากับนํ้าด่ืม
ไมตองมีการบําบัดยกเวนแตการฆาเช้ือโรค หรือ
บางครั้งใชเพียงการปรับความเปนกรดดางเทาน้ัน  

ตารางที่ 5  ขั้นตอนการดําเนินการและการบํารุงรักษา 

ขั้นตอน รายละเอียด 
1. การอบรมสําหรับผูควบคุมระบบ ควรมีการฝกอบรมใหผูควบคุมระบบมีความรูความเขาใจในประเด็นตางๆ 

ดังตอไปน้ี 
-  ความสําคัญและกระบวนการดําเนินการของทั้งโครงการ 
-  การสํารวจหนางานของระบบเติมนํ้าและสูบกลับมาใช 
-  การบันทึกขอมูลการออกแบบ การกอสราง และการบํารุงรักษา และระบุ
ตําแหนงที่เก็บขอมูลเหลาน้ี 

-  คําแนะนําวิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือจักรกลตางๆ 
-  ความเสี่ยงตอสุขภาพที่เกิดจากการใชสารเคมีในโครงการ 

2. การเก็บขอมูลระหวางการดําเนินการ ประโยชนของการเก็บขอมูล คือ เพื่อใชในการคํานวณประสิทธิภาพของระบบ 
ใชตรวจสอบวาระบบไดรับการดําเนินการตามแผนและการออกแบบที่วางไว
หรือไม รวมทั้งเปนตัวแสดงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น และเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงระบบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบใหดีขึ้น ขอมูลที่ตองตรวจวัดมี
ดังตอไปน้ี 
-  อัตราการไหล ชวงระยะเวลา และคุณภาพของแหลงนํ้าดิบ 
-  อตัราการไหลเขา ชวงระยะเวลา และคุณภาพของน้ําเติมเขาสูแตละหนวย
เติมนํ้า 

-  อัตราการไหล ระยะเวลาและคุณภาพน้ําออกจากระบบเติมนํ้าผานผิวดิน 
-  อตัราการเติมนํ้าตอเวลาของแตละหนวยเติมนํ้าและของทั้งหมด 
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ตารางที่ 5  ขั้นตอนการดําเนินการและการบํารุงรักษา (ตอ)  

ขั้นตอน รายละเอียด 
2. การเก็บขอมูลระหวางการดําเนินการ (ตอ)  -  ความลึกถึงระดับนํ้าบาดาลและคุณภาพของน้ําบาดาลบริเวณตําแหนง 

เติมนํ้าและโดยรอบพื้นท่ีเติมนํ้า 
-  พลังงานที่ใชในแตละหนวยและทั้งหมด 
-  ความลึกของนํ้าในสระเติมนํ้าตอเวลาหรือความลึกของน้ําในบอนํ้าบาดาล
เม่ือไมใชความดันในการอัดนํ้าลงสูบอนํ้าบาดาลเติมนํ้า 

-  ความดันตอเวลาเม่ือมีการใชความดันในการอัดนํ้า 
-  ความหนาและสวนประกอบของชั้นอุดตันกนสระ เม่ือสระนํ้าแหง   
ปราศจากน้ําในบอแลว 

-  ปริมาณฝนตกและอัตราการระเหยจากผิวนํ้าในสระเติมน้ํา 
-  อุณหภูมิของนํ้าที่ตําแหนงไหลเขาและออก 
-  เวลา อัตรา และปริมาตรของเครื่องสูบนํ้าในแตละหนวย และทั้งหมด 

4. การติดตามการดําเนินการของระบบ 
- Schmidt et al. (2007) 

-  เปรียบเทียบการดําเนินการจริงของระบบเติมนํ้ากับการดําเนินการที่
คาดการณไวเปนระยะ โดยการแสดงแผนภูมิความสัมพันธระหวางตัวแปร
ที่สําคัญตอเวลาเพ่ือดูแนวโนมของตัวแปรเหลาน้ัน  

-  เปลี่ยนแปลงกระบวนการเมื่อผลการดําเนินการจริงแตกตางกับที่วางแผนไว 
-  อาจมีการปรบัเปลี่ยนปริมาณ ประเภท และความถี่ของการเก็บขอมูล
เพื่อใหคุณภาพของฐานขอมูลและแบบจําลองที่ใชทํานายดขีึ้น  

-  ควรทําการประเมินอัตราการเติมนํ้าทุกครั้งหลังจากมีการฟนฟูระบบ  
-  ควรมีการติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเติมนํ้าในดานคุณภาพน้ําและ
สิ่งแวดลอมระหวางชวงดําเนินการดวย 

5. การบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
- คูมือ ทบ พ 9000-2550 
- ตารางท่ี 6  

-  การบํารุงรักษาเชิงปองกัน หมายถึงการบํารุงรักษาเปนชวงเวลาเพื่อ
หลีกเลี่ยงการซอมแซม หรือยืดระยะเวลาการเปลี่ยนทดแทนชิ้นสวนเดิม 
ที่มีการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน 

-  การบํารงุรักษาเชิงปองกันยังเกี่ยวของกับการสังเกตการณและบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรสําคัญตางๆ เพื่อตรวจสอบสัญญาณที่บงบอกถึง
ความจําเปนที่ตองมีการบํารุงรักษากอนระยะเวลาอันควร สัญญาณเหลาน้ี 
เชน การลดลงของอัตราการเติมนํ้าอยางรวดเร็ว อุณหภูมิของอุปกรณ
เคร่ืองกลที่สูงขึ้น ปริมาณหรือจํานวนการรั่วไหลของของเหลว หรือการเกิด
การสั่นสะเทือนของเคร่ืองจักร เปนตน 

-  การบํารุงรักษาเชิงปองกันควรมีกําหนดการเปนประจําและอาจดําเนินการ
ระหวางชวงเวลาเติมนํ้าหรือเม่ือหยุดพักการเติมนํ้า 
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ตารางที่ 5  ขั้นตอนการดําเนินการและการบํารุงรักษา (ตอ)  

ขั้นตอน กระบวนการและรายละเอียด 
6. การบํารุงรักษา 
6.1 การบํารุงรักษาระบบเติมนํ้าผิวดิน 
- Mousavi and Rezai (1999) 
 

 
-  เม่ืออัตราการซึมผานผิวดินชาลง จะตองทําการขุดลอกกนสระ วัตถุที่ลอก
ออกจากกนสระเติมนํ้าอาจประกอบไปดวยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กท่ีทําใหเกิด
โรค ดังนั้นควรระมัดระวังในการเคลื่อนยายและกําจัดวัตถุเหลาน้ี 

-  บางกรณีการขูดหรือพรวนกนบอก็เพียงพอ ไมตองลอกตะกอนจากกนบอ 
-  การเจริญเติบโตของสาหรายสามารถควบคุมไดโดยการใชสารคอปเปอร
ซัลเฟตหรือสารเคมีอื่นๆ ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของนํ้า ในบางกรณีคอปเปอร
อาจตกตะกอนที่กนบอและทําใหเกิดปญหาการอุดตันตามมาได 

-  การทําความสะอาดที่เหมาะสมที่สุดคือการกําจัดวัตถุสะสมบนผิวหนาของ
กนสระที่ทําใหประสิทธิภาพการเติมนํ้าลดลง  

-  อาจใชทรายหรือกอนกรวดขนาดเล็กรองที่กนสระกอน เพื่อลดปญหาความ
ลึกของสระเติมนํ้าจะเพิ่มขึ้นเน่ืองจากการขุดลอกตักหนาดินเดิมออกไป
ระหวางการทําความสะอาด 

 

6.2 การบํารุงรักษาบอเติมนํ้า 
- คูมือ ทบ พ 9000-2550 

-  เม่ือเร่ิมตนระบบอาจมีการเติมคลอรีนลงสูช้ันหินอุมนํ้าเพื่อทําการฆาเช้ือ
โรครอบๆ บอนํ้าบาดาลเติมนํ้าดวยอัตราการเติมคลอรีนสูงเปนระยะเวลา
สั้นๆ  

-  การเติมคลอรีนที่ใชเพื่อการฆาเช้ือโรคนั้นควรมีปริมาณคลอรีนหลงเหลือ
ประมาณ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตรในนํ้าที่เติม  

-  การใชคลอรีนเพ่ือการฆาเช้ือโรคนั้นควรพิจารณาประกอบดวยวาคลอรีน 
ที่เติมเขาไปจะทําใหเกิดสารประเภท Trihalomethanes และกรด 
Haloacretics 

 

6.3 การปองกันการสึกกรอน -  ปจจัยซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการกัดกรอนจากน้ําที่ตองพิจารณา เชน 
คาความเปนกรดดางต่ําแสดงถึงนํ้ามีคุณสมบัติเปนกรด ปริมาณออกซิเจน
ละลายนํ้า ไฮโดรเจนซัลไฟดในนํ้า ปริมาณของแข็งละลายนํ้าสูง (มากกวา 
500 มิลลิกรัมตอลิตร) คารบอนไดออกไซดเกินกวา 50 มิลลิกรัมตอลิตร 
คลอไรดเกินกวา 300 มิลลิกรัมตอลิตรและอุณหภูมิของนํ้าในบอนํ้าบาดาล
สูง 

-  ถาพบปจจัยขางตนในพื้นที่เติมนํ้า ควรพิจารณาวิธีการปองกันการกัด
กรอน เชน การใชเหล็กประเภททนตอการกัดกรอน ทอกรุ ทอกรองซ่ึงไม
เปนโลหะ การใชทอกรุ ทอกรองโลหะที่มีความหนาหรือการชุบผิวโลหะ
เปนอีกทางเลือกหน่ึงในการปองกันการกัดกรอนของบอนํ้าบาดาล 

-  อีกทางเลือกหน่ึงคือการกอสรางบอนํ้าบาดาลโดยการใชทอพีวีซี โดยทั่วไป
แลวการใชพีวีซีมีราคาต่ํากวาและลดปญหาที่เกิดจากการอุดตันจากการกัด
กรอนโลหะ 
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ตารางที่ 6 การบํารุงรักษาเชิงปองกันสําหรับระบบเติมนํ้าผานผิวดินระหวางการดําเนินการเติมนํ้า 

ชวงระยะเวลา การตรวจสอบ บํารุงรักษาเชิงปองกัน 
ประจําวัน - ระดับนํ้าหรือความลึกของน้ําในสระเติมนํ้า 

- สีและความขุนของนํ้าไหลเขาระบบ 
- การเก็บตัวอยางคุณภาพของน้ําไหลเขา 

ประจําสัปดาห - การเปลี่ยนแปลงปริมาตรเก็บกักหักลบการระเหย 
- การเปลี่ยนแปลงอัตราการซึมผาน 
- การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําในสระเติมนํ้า 
- สภาพของคันกั้นนํ้า ทอรอง และอ่ืนๆ 

ประจําเดือน - การบํารุงรักษาเครื่องสูบนํ้า ประตูนํ้า วาลว และอื่นๆ 
- ระดับนํ้าโดยรอบโครงการ 

 

ตารางที่ 7  ชวงคาขนาดอนุภาคและความขุนท่ีเหมาะสมสําหรับระบบเติมนํ้าประเภทตางๆ  

ประเภทของชั้นนํ้า วิธีการเติมนํ้า ขนาดอนุภาค
(ไมครอน) 

ความขุน 
(NTU) 

ปริมาณสารทั้งหมด 
ที่ละลายได (TDS) (มก./ลิตร) 

ตะกอนกรวดทรายและ
ดินเหนียว 

สระเติมนํ้า/ลํานํ้า 
บอนํ้าบาดาลเติมนํ้า 
ระบบ ASR 

100 – 500 
10 – 100 
10 – 100 

5 – 10 
 

 
0 – 3 
0 – 5 

หินปูนที่มีโพรง บอนํ้าบาดาลเติมนํ้า 
ระบบ ASR 

100 – 500 
100 – 500 

 0 – 5 
0 – 10 

หินแข็งที่มีรอยแตก บอนํ้าบาดาลเติมนํ้า 
ระบบ ASR 

100 – 300 
100 – 300 

 0 – 5 
0 – 5 

หมายเหตุ  NTU คือ หนวยวัดความขุน (Nephelometric Turbidity Units)  
(ดัดแปลงจาก Asano,1985)  

9. ระบบการฝากน้ําและสูบกลับ (ASR) 

9.1 ประเภทของช้ันนํ้าท่ีเหมาะกับระบบการ
ฝากนํ้าและสูบกลับ  

โดยทั่วไปแลวระบบการฝากน้ําและสูบกลับ
ง าย ท่ี จะบริหารจั ดการในชั้ น นํ้ า ท่ี เป น หินแข็ ง 
เน่ืองจากไมจําเปนตองมีตะแกรงกั้นและกรวดกรองใน
ช้ันหินแข็ง ช้ันนํ้าแบบหินท่ีมีรอยแตกสามารถใชใน
ระบบน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีอัตราการฝากน้ํา
ท่ีสูงกวาอัตราการสูบนํ้ากลับขึ้นมาใช ช้ันหินอุมนํ้า
แบบไมแข็งตัวซ่ึงมีองคประกอบของกรวดและทราย

ขนาดใหญก็มีความเหมาะสมเชนกัน แตตองเฝาระวัง
การร่ัวไหลของสารปนเปอนจากปากบอฝากนํ้า การใช
ระบบการฝากน้ําและสูบกลับในช้ันนํ้าแบบไมแข็งตัว
ซ่ึงมีองคประกอบหลักเปนทรายหรือดินเม็ดเล็กเปน
ปญหาสํา คัญ  นํ้าดิบ สําหรับการฝากตอง มีธาตุ
สารอาหารของพืชและปริมาณของแข็งแขวนลอยใน
ปริมาณท่ีต่ํามาก  โดยท่ัวไปแลวช้ันนํ้าแบบมีแรงดัน
จะเหมาะสมกวาช้ันหินอุมนํ้าแบบไรแรงดันเน่ืองจาก
คุณภาพนํ้าในช้ันนํ้าแบบมีแรงดันมีการปกปองจาก
การถูกปนเปอนมากกวา 
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9.2 สวนประกอบที่สําคัญของระบบการฝากนํ้า
และสูบกลับ 

ประกอบดวยโครงสรางพ้ืนฐาน ดังน้ี  
- อาคารผันนํ้าจากลํานํ้า ชองระบายน้ํา 

และแหลงนํ้าดิบ 
- ระบบควบคุมอัตราการไหลของอาคาร

ผันนํ้าเพื่อควบคุมอัตราการไหลอยูในขอบขายท่ี
ตองการ 

- พ้ืนที่กักนํ้า บอเก็บกัก เขื่อนหรือสระนํ้า 
สําหรับเก็บกักนํ้า 

- ทางระบายน้ําลนติดตั้งในพ้ืนท่ีกักนํ้า บอ
เก็บกัก เข่ือนหรือบอนํ้า 

- ระบบบําบัดนํ้ากอนการฝากนํ้า 
- บอนํ้าบาดาลสําหรับฝากนํ้าและสูบกลับ 
- บอสังเกตการณใกลบอฝากนํ้า ในกรณีท่ี

มีแนวโนมจะเกิดการอุดตันและบริเวณทายนํ้า 
- วาลวหรือเคร่ืองมือ anticavitation บน

ระบบฝากนํ้า 
- ระบบสังเกตการณ เ พ่ือตรวจวัดและ

บันทึกระดับนํ้า ปริมาณและคุณภาพนํ้าท่ีฝากลงไป 
และที่สูบกลับข้ึนมา 

- ชองสําหรับเก็บตัวอยางนํ้าจากทอฝาก
และสูบกลับ 

- ระบบควบคุมเพื่อปดการเติมนํ้าเม่ือเกิด
เหตุการณฉุกเฉินขึ้น 

- ระบบควบคุมหรือบําบัดและนํากลับไปใช
ใหมของนํ้าที่ขจัดออกจากบอฝากนํ้า 

- ระบบบําบัดสําหรับนํ้าที่สูบกลับข้ึนมา 
9.3 องคประกอบอื่นๆ  

กระบวนการและขั้นตอนระบบฝากและสูบ
กลับใหใชแนวทางเดียวกับระบบเติมนํ้าลงสูแหลงนํ้า
บาดาลที่ไดอธิบายไวในขั้นตน องคประกอบของ
โครงการ การฝากนํ้าและสูบกลับ ควรรวมถึงแผนการ

บริหารเพ่ือจัดการความเสี่ยงเพ่ือประเมินและจัดการ
ความเสี่ยงที่ เ กิดจากการปนเปอนนํ้าบาดาลและ
คุณภาพนํ้าท่ีสูบกลับขึ้นมาใชไมไดมาตรฐาน การ
บริหารความเส่ียงประกอบไปดวย 

- คณะทํางานที่มีความรูและประสบการณ 
- การกําหนดคุณสมบัตินํ้าที่สูบกลับขึ้นมา

ใชและกระบวนการผลิต 
- การระบุประโยชนใชสอยของนํ้าท่ีสูบ

กลับขึ้นมา  
- ขั้นตอนและกระบวนการประเมินโครงการ  
- การระบุส่ิงท่ีเปนอันตรายและประเมิน

ความเสี่ยงจากแหลงกําเนิดตอระบบจายนํ้า 
- การกําหนดตําแหนงควบคุมที่สําคัญ ซ่ึง

เปนตําแหนงท่ีสามารถใชในการตรวจสอบอันตราย
ตางๆ ที่ระบุไวในขั้นตนได 

- การกําหนดขอบเขตคาสูงสุดและต่ําสุด
ของตัวแปรท่ีสําคัญในการตรวจสอบระบบ 

- การพัฒนาสิ่งจําเปนและความตองการ
ของระบบตรวจสอบสําหรับแตละตําแหนงควบคุม 

- การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือแกไข
ปญหา เม่ือคาตัวแปรตางๆ ไมอยูในชวงที่กําหนด 

- การจัดตั้งกระบวนการสําหรับการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการตรวจวัดและบันทึกไว 

- การพัฒนาระเบียบการเพื่อตรวจสอบวา
ระบบไดผลิตนํ้าท่ีอยูในมาตรฐานที่ตองการ 

การเพิ่มขั้นตอนการปองกันในกระบวนการ
ของระบบการฝากนํ้าและสูบกลับ จะเปนการเพ่ิม
ความมั่นใจวาสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษยไดรับ
การปกปอง แนวทางการปองกันนํ้าบาดาลและและน้ํา
ท่ีสูบกลับมาใชสําหรับโครงการการฝากน้ําและสูบกลับ 
มีดังแสดงในตารางที่ 8  

ส่ิ งจํ า เปนในการเฝ าระวั ง เ พ่ือปกปอง
คุณภาพนํ้าบาดาลใหเหมาะสมกับจุดประสงคการใช
งาน และแผนรองรับเม่ือความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น 
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นอกจากนั้ น  ยั ง มีความจํ า เป น เ พ่ือ ให ร ะบบ มี
ประสิทธิภาพตรงตามแผนที่วางไว คือ มีปริมาณของ
นํ้าฝากและสูบกลับท่ีเหมาะสมและแรงดันฝากอยูใน
ขอบเขตที่อนุโลมได การเฝาระวังดานคุณภาพนํ้า 
ขึ้นอยู กับผลที่ตามมาและความเสี่ยงจากการถูก
ปนเปอนของสารใดๆ ตําแหนงควบคุมที่สําคัญสําหรับ

การเฝาระวัง คือ นํ้าผิวดินดานเหนือนํ้าจากบอเก็บกัก
นํ้าและในทอลําเลียงนํ้าเขาระบบ ดัชนีท่ีควรวัดเปน
ประจํา คือ การนําไฟฟา ความเค็ม ความขุน อุณหภูมิ 
ความเปนกรดดาง ออกซิเจนละลายนํ้า รวมถึงแรงดัน
และอัตราการไหล ส่ิงปนเปอนอื่นๆ เชน ยาฆาแมลง 
เช้ือโรค หรือโลหะหนัก ควรทําการตรวจวัดดวย  

ตารางที่ 8 แนวทางการปองกันแหลงกักเก็บนํ้าของระบบฝากน้ําและสูบกลับ 

ลําดับที่ การปองกัน รายละเอียด 
1 การประเมินสิ่งปนเปอนหรือ

อันตรายที่อาจปะปนมากับแหลง
นํ้าดิบของระบบ และคุณลักษณะ
ของสิ่งปนเปอนน้ันๆ 

โดยทั่วไปแลวจะขึ้นอยูกับการใชประโยชนที่ดินในบริเวณพื้นที่เก็บกักนํ้าและ
ประเภทของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เก็บกักน้ําเสียสําหรับระบบการนํานํ้ากลับมา
ใชใหม 

2 การคัดเลือกแหลงนํ้าดิบ ตามหลักการแลวแหลงนํ้าดิบควรมาจากพื้นท่ีเก็บกักนํ้าควบคุมซ่ึงศักยภาพใน
การถูกปนเปอนจะตํ่า 

3 การคัดเลือกช้ันน้ํา ชั้นนํ้าซ่ึงมีน้ําบาดาลเปนนํ้ากรอยเหมาะสําหรับ การฝากน้ําและสูบกลับ ดวย
นํ้าฝนหรือนํ้าเสียที่ผานการบําบัด เพื่อการสูบกลับมาใชนอกเหนือจากการ
อุปโภคบริโภค  สําหรับช้ันนํ้าที่มีคุณภาพน้ําเหมาะสมสําหรับการอุปโภค
บริโภคอยูแลวควรมีการปองกันอยางดีที่สุด 

4 บอพักนํ้า สามารถลดการแปรปรวนของคุณภาพน้ําและบรรเทาการปนเปอนสูแหลงน้ํา
บาดาลไดระดับหน่ึง 

5 ระบบบําบัดกอนการฝากน้ํา การเปรียบเทียบระหวางคุณภาพน้ําบาดาลเดิมพรอมกับคุณสมบัติของชั้นน้ํา
และนํ้าที่ฝากลงไปสามารถบงบอกถึงความจําเปนที่ตองมีระบบบําบัดกอนการ
อัดนํ้า ควรเขาใจในปฏิกิริยาทางปฐพีชีววิทยาที่จะเกิดขึ้นเม่ือมีการฝากน้ําเขา
ไปสูช้ันนํ้า เพื่อนํามาวิเคราะหความจําเปนของระบบการบําบัดกอนการฝากน้ํา 

6 ระบบปดการฝากน้ํา เม่ือระดับนํ้าในบอฝากน้ํา ความดันของนํ้าที่ฝาก คุณภาพน้ําที่ใชฝาก เกินกวา
คาที่อนุโลมได 

7 แผนสํารองและการบํารุงรักษา การปองกันบอนํ้าผิวดินจากการถูกปนเปอน การปรับเทียบและบํารุงรักษา
อุปกรณสังเกตการณตางๆ เครือ่งสูบนํ้า อุปกรณในระบบบําบัดนํ้ากอนการฝาก
นํ้า การพัฒนาบอฝากน้ําใหม หรือการแกปญหาการตกตะกอนในบอเก็บกักนํ้า 
เปนตน 

8 การบําบัดนํ้าที่สูบกลับ การบําบัดนํ้าดิบที่สูบขึ้นมาจําเปนตองอาศัยการเปรียบเทียบระหวางคุณภาพ
นํ้าที่สูบกลับขึ้นมาและมาตรฐานน้ําสําหรับจุดประสงคการใชงาน 

9 การเฝาระวัง การสังเกตการณไมใชเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แตเปนการ
ดําเนินการเพื่อตรวจสอบขั้นตอนตางๆที่กลาวมาในขั้นตน เชน การวิเคราะห
คุณภาพน้ําที่ฝากและน้ําที่สูบกลับขึ้นมา 
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10.  กรณีศึกษา  
กรณีศึกษาของระบบฝากนํ้าและสูบนํ้ากลับแสดง

โดยสรุปไวในตารางที่ 9  

 
 
 

ตารางที่ 9  สรุปกรณีศึกษาของระบบฝากน้ําและสูบนํ้ากลับ  

ที่ตั้งโครงการ สภาพ
ธรณีวิทยา 

สัมประสิทธ์ิ 
การซึมผาน  
(ตร.ม./วัน) 

TDS นํ้า 
เขาระบบ 
(มก./ล.) 

ปญหาการ 
อุดตันของระบบ 

จุดประสงคหลัก 
ของระบบเติมนํ้า 

Highline - Seattle, 
USA 

ทรายและกรวด 277 1.0 – 4.0 มี - เกิดจากสาหราย 
ในนํ้าดิบ 

ความตองการน้ําใช
ตามฤดูกาล 

Columbia South 
Shore - Portland, 
USA 

ทรายและกรวด 251 1.0 – 1.67 กําลังตรวจสอบ ความตองการน้ําใช
ตามฤดูกาล 

Beaverton, Oregon, 
USA 

หินภูเขาไฟ 1,242 1.0 – 10.0 ไมมี - มีการพัฒนาบอ
เปนประจํา 

ความตองการน้ําใช
ตามฤดูกาล 

Salem - Oregon, 
USA 

หินภูเขาไฟ 2,973 0.3 – 1.0 ไมมี - มีการพัฒนาบอ
เปนประจํา 

นํ้าประปาฉุกเฉิน 

Salt Lake City - 
Utah, USA 

ทรายและกรวด
(ช้ันน้ําไร
แรงดัน) 

460 < 1.0 นอย - สาหรายในน้ํา
ดิบ 

ความตองการน้ําใช
ตามฤดูกาล 

Huron - South 
Dakota, USA 

ทราย 372 ไมรายงาน นอย ฟนฟูระดับนํ้าใตดิน 

Washoe County - 
Nevada, USA 

ทราย ไมรายงาน ไมรายงาน นอย ความตองการน้ําใช
ตามฤดูกาล 

Oak Creek - 
Wisconsin, USA 

หินทราย 305 < 1.0 มี - จากของแข็ง
แขวนลอย 

ความตองการน้ําใช
ตามฤดูกาลและสูงสุด 

Hilton Head Island - 
South Carolina, 
USA 

หินปูน 3,530 1.0 – 2.0 มี - จากของแข็ง
แขวนลอยและปญหา
ชลศาสตร 

ความตองการน้ําใช
ตามฤดูกาลและสูงสุด 

Myrtle Beach - 
South Carolina, 
USA 

ทราย 149 1.0 – 1.5 มี - จากของแข็ง
แขวนลอยและจุลชพี 

ความตองการน้ําใช
ตามฤดูกาล 

Lychett Minster - 
England 

หินชอลก 200 < 1.0 ไมมี ความตองการน้ําใช
ตามฤดูกาล 

(ดัดแปลงจาก Brown et al., 2006)  
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คูมือ ทบ อ 4002-2550 
การสรางระบบกักเก็บน้ําใตดินดวยเขื่อนใตดิน 

 คูมือ ทบ อ 4002-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล (อ) 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 

การสรางเขื่อนใตดินเปนวิธีการหน่ึงที่คนสมัย
โบราณใชแกปญหาการขาดแคลนน้ํา ในเขตรอนและ
แหงแลง การสรางเขื่อนใตดินเปนวิธีการอนุรักษนํ้าใต
ดิน โดยการกักเก็บนํ้าไวในช้ันดิน/หินอุมนํ้าธรรมชาติ 
หรือกักเก็บไวในช้ันตะกอนทรายที่สะสมตื้นเขินใน
เหมืองฝาย โดยกักเก็บนํ้าสวนเกินที่มีในชวงฤดูฝน 
และนํ้าที่กักเก็บไวสามารถนํามาใชในชวงฤดูแลง โดย
ใชระบบบอสูบนํ้าบาดาล 
2. ขอบเขต 

คูมือน้ีเจตนาจะใหเปนคูมืออางอิงเชิงแนวคิดและ
เชิงหลักการทางวิชาการสําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการอนุรักษแหลงนํ้าบาดาล จุดประสงค
เพ่ือใหผูปฏิบัติงานที่ยังใหมในสาขานี้ มีเขาใจใน
หลักการและแนวคิดในเร่ืองน้ี  คูมือน้ีไมกลาวรวมถึง
รายละเอียดการออกแบบหรือการดําเนินการทาง
วิศวกรรมที่เ ก่ียวของ แตจะกลาวถึงหลักการโดย 
ท่ัวไปและขอมูลดานตางๆ ที่ ใช ในการพิจารณา
ประกอบการออกแบบกอสรางเขื่อนใตดิน 
3. เอกสารที่เกี่ยวของ 

3.1 Archwichai, L., Youngme, W., Wanna-
khao, L., Buaphan, C., Hokjaroen, S., and 
Wannakha, P., 1991. Integrated geotechnical and 

geophysical investigations of the groundwater dam 
at Ban Wa, Khon Kaen: A case study, Journal of 
Thai Geosciences, vol. 1 , No. 1, pp. 1-10.  

3.2 Archwichai, L., Mantapan, K., and Srisuk, 
K., 2005. Approachability of subsurface dams in 
the Northeast Thailand, Proceedings of the 
International Conference on Geology, Geotech-
nology and Mineral Resources of Indochina 
(GEOINDO 2005), 28-30 November, Khon Kaen, 
Thailand, pp. 149-155. 

3.3  Veterinaires San Frontieres (VSF), 
2006. A Manual on Subsurface Dams Con-
struction Based on an Experience of Veterinaires 
San Frontieres in Turkana District (Kenya), VSF-
Belgium and Turkana Livestock Development 
Project (TLDP), 51 p. 
4. ความสําคัญและการใชงาน 

ใชเปนคูมืออางอิงเชิงแนวคิดและหลักการในการ
พิจารณาสํารวจขอมูลประกอบการออกแบบกอสราง
เขื่อนใตดินเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรน้ําบาดาล 
5. หลักการเบื้องตนเก่ียวกับเขื่อนใตดิน  

เขื่อนใตดินเปนโครงสรางทางวิศวกรรมที่ใช
กักกันนํ้าใตดิน ทําใหเกิดเปนอางหรือแหลงนํ้าใตดิน 
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หลักการก็คือ แทนท่ีจะกักเก็บนํ้าไวในอางเก็บนํ้าบน
ผิวดิน ก็สรางสิ่งกีดขวางใตดินไวกักเก็บนํ้าใตดิน การ
เก็บนํ้าไวในเขื่อนใตดิน ทําใหการระเหยของน้ําเกิดได
ยาก ระเหยไดนอยกวานํ้าที่เก็บบนอางบนดิน ปญหา
เร่ืองนํ้าทวมพ้ืนท่ีก็ไมมีเหมือนการสรางเขื่อนบน 
ผิวดิน 

เขื่อนใตดินอาจแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก 
“เข่ือนใตดิน” (subsurface dam) และ “เขื่อนกักทราย” 
(sand storage dam) เขื่อนใตดินสรางข้ึนเพ่ือกักกัน
การไหลและกักเก็บนํ้าใตดินไวในช้ันนํ้า ชวยทําใหการ
เปล่ียนแปลงระดับนํ้าใตดินเหนือคันกักกันเกิดขึ้น 
ไมมาก  เขื่อนใตดินจะสรางใหแนวสันคันกักกันนํ้า
ตลอดแนวอยูต่ํากวาระดับผิวดิน ดังแสดงในรูปท่ี 1 

เขื่อนกักทราย สวนมากมักสรางใหคันกักทราย
โผลพนผิวดิน สรางก้ันลําหวยท่ีมีนํ้าไหลบางฤดูกาล 
ดินทรายและตะกอนดินอื่นๆ จะไหลมาตกสะสมตัว 
กันในชวงฤดูฝน และกักเก็บไว ในขณะเดียวกัน นํ้าก็
จะถูกกักเก็บไวในช้ันตะกอนดินน้ันดวย (รูปท่ี 2) 
เขื่อนกักทรายสวนมากจะสรางทีละช้ันเพ่ือใหทรายมา
สะสมจนเต็มและปลอยใหดินตะกอนเม็ดละเอียดโดน
ชะลางไป แลวคอยสรางตอคันขึ้นเรื่อยๆ  

เขื่อนใตดิน อาจสรางผสมผสานกันระหวางเขื่อน
ท้ังสองประเภทนี้  เม่ือสามารถหาแหลงท่ีเหมาะสมใน
การสรางเข่ือนใตดิน ในการกอสราง วิธีท่ีสะดวกที่สุด
คือใชวิธีขุดรองตัดแนวลําหวย หรือแนวลําหวยโบราณ 
(burried channel) ขุดรองใหลึกถึงช้ันที่ทึบนํ้า แลวจึง
กอสรางกําแพงกันนํ้าตามแนวรองน้ัน จากน้ันจึงทํา
การกลบดินกลับคืนพรอมบดอัด  คันกันนํ้าใตดินน้ี 
อาจมีความสูง ต้ังแต 2 - 10 เมตร 

กําแพงกันนํ้า สามารถสรางจากวัสดุหลายชนิด 
เชน ดินเหนียว ปูนซีเมนต หินฉาบดินเหนียว กําแพง

หิน  แผนพลาสติกหรือ geomembranes เชน แผน
ยางพารา ช้ันยางมะตอยหรือกําแพงดินซีเมนต (soil-
cement secant diaphragm wall) ในกรณีท่ีกอสราง
กําแพงมีความลึกมากๆ หรือกรณีสรางเขื่อนใตดิน
ขนาดใหญ (Imaizumi et al., 1999; Ishida, 2005) ดัง
แสดงในรูปท่ี  5   

อางเก็บนํ้าเขื่อนใตดินจะรับนํ้าจากการซึมลงดิน
จากฝนตก โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน นํ้าท่ีกักเก็บไวใน
เขื่อนใตดิน สามารถนําขึ้นมาใชไดโดยการพัฒนาบอ
บาดาลในบริเวณน้ัน  เม่ืออางเขื่อนใตดินเต็ม นํ้าใต
ดินสวนเกิน จะไหลลนคันกักก้ันไปสูช้ันนํ้าดานทาย
เขื่อน (รูปที่ 1)   
6.    เกณฑการเลือกพื้นท่ีเพื่อพัฒนาเขื่อนใตดิน 

ในการกอสรางเขื่อนใตดิน จําเปนตองมีแหลง
กอสรางท่ีมีสภาพพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ซ่ึงโดย 
ท่ัวไปแหลงที่เหมาะสมในการสรางเขื่อนใตดิน จะตอง
มีคุณลักษณะดังตอไปน้ีคือ 

6.1 ลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางอุทก-
ธรณีวิทยา  

แหลงกอสรางเขื่อนใตดินที่เหมาะสมควรมี
ลักษณะดังน้ี 

- มีสภาพการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าใตดิน
คอนขางสูงระหวางฤดูกาล 

- มีช้ันนํ้ากระจายกวางขวางในพื้นท่ี 
- ช้ันนํ้ามีคาความพรุนประสิทธิผลและมีคา

การซึมสูง 
- ช้ันหินรองรับและช้ันหินดานขางขอบอาง

นํ้าใต ดินตอง ร่ัวซึมไดนอยหรือไมรั่วซึมเลยเพื่อ
ปองกันการรั่วซึมออกทางดานขาง และทางดานพื้น
อาง  
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รูปที่  1  นํ้าใตดินสวนเกินจะไหลลนคันกักก้ันเขื่อนลงสูช้ันนํ้าดานทายเขื่อน 

 
รูปท่ี 2  การสรางเขื่อนกักทราย 

 
รูปท่ี  3 การสรางกําแพงเสาในสนามเพื่อเปนกําแพงทึบนํ้าก้ันนํ้าใตดิน (Ishida, 2005) 
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รูปที่  4  ลักษณะพื้นที่ท่ีเหมาะสมตอการสรางเขื่อนใตดิน  (Japan Green Resources, 2004) 

- ความยาว และความลึกของกําแพงกันนํ้า
จะตองพอเหมาะ เพ่ือเหตุผลทางดานคาใชจาย ขอมูล
จากกรณีศึกษาการสรางเขื่อนใตดินในประเทศญ่ีปุน
บงช้ีวาความลึกสูงสุดของกําแพงกั้นนํ้าที่สามารถ 
สรางไดจะลึกประมาณ 65 เมตร และแนวสันกําแพง
เขื่อนยาวประมาณ 1,790 เมตร (Imaizumi et al., 1999; 
Ishida et al., 2003) 

-  ในพื้นที่จะตองมีแหลงนํ้าสําหรับใชในการ
เติมนํ้าลงเขื่อนใตดิน นํ้าน้ันตองมีคุณภาพและปริมาณ
ท่ีเหมาะสมตอการทําการเติมนํ้าลงช้ันนํ้าใตดิน 
สวนมากแลวควรมีปริมาณฝนตกมากพอ สมควรและ
มีอัตราการซึมสูง สอดคลองกับปริมาณนํ้าท่ีตองการ
กักเก็บ 

6.2  ลักษณะทางดานสิ่งแวดลอมของแหลงนํ้า  
ในเขตพ้ืนท่ีที่พิจารณาเห็นวามีความจําเปน 

ตองพัฒนาแหลงนํ้า จําเปนตองมีการยืนยันวาบริเวณ
น้ันไมมีช้ันดิน ช้ันหินที่มีคูณสมบัติบวมพองตัวเม่ือมี
นํ้า เพราะวาช้ันดินช้ันหินท่ีมีคุณสมบัติบวมพองตัว 
เม่ือมีการสูบนํ้าบาดาล อาจทําใหเกิดปญหาแผนดิน
ทรุดได  นอกจากนี้สภาพแวดลอมเสื่อมโทรม เชน ดิน

และนํ้าใตดินเค็มและมีความเสี่ยงตอการปนเปอน ควร
มีการพิจารณาอยางรอบคอบในขั้นตอนการคัดเลือก
พ้ืนท่ี 

อยางไรก็ตามจะตองตระหนักวาการสราง
เขื่อนใตดินน้ันมีขอดอยท่ีตองพิจารณาคือ 

- ความยุงยากในการคัดเลือกพ้ืนท่ีกอสราง 
การศึกษาหาขอมูลใตดินของพ้ืนกอสราง ทําไดลําบาก
และมีคาใชจายสูงและขอมูลท่ีไดมีความไมแนนอนสูง  

- ประ สิทธิผลการ กักเ ก็บ นํ้าใต ดิน ตํ่ า  
เน่ืองจากเขื่อนใตดินเก็บนํ้าใตดินไวในชองวางเม็ด
ตะกอนในชั้นนํ้า ปริมาณนํ้าที่กักเก็บ หาจากปริมาตร
ของชองวาง รูพรุนประสิทธิผล (effective porosity) 
เหลาน้ัน และสวนมากสามารถกักเก็บไดประมาณ  
10 - 30 % ของปริมาตรของชั้นอางเก็บ 

- การดักเก็บนํ้าใตดิน เข่ือนใตดินบางทีจะ
ดักกักกันทางไหลนํ้าใตดิน ทําใหนํ้าใตดินดานทาย
เขื่อนถูกดักเก็บ และทําใหเกิดการขาดนํ้าทางดาน
ทายเขื่อนได  อยางไรก็ดี ในกรณีน้ี ในบางพ้ืนท่ี
อาจจะไมมีปญหาเพราะการเติมนํ้าลงช้ันนํ้าอาจจะเกิด
ไดจากหลายจุดซ่ึงอยูนอกเขตดานเหนือเขื่อน  
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- การเกิดดินเค็มในพ้ืนที่อางเก็บนํ้าใตดิน 
เขื่อนใตดินบางแหงอาจมีแนวโนมทําใหเกิดดินเค็มใน
พ้ืนที่อาง เน่ืองจากนํ้าในอางใตดินมีระดับตื้น การ
ระเหยของน้ําใตดินท่ีอยูใกลผิวดิน อาจนําเกลือขึ้นมา
สะสมตัวเกิดเปนดินเค็มได ปญหาน้ีสามารถแกไขได
โดยการออกแบบระดับกักเก็บนํ้าใตดินใหอยูต่ํากวา
ระดับนํ้าวิกฤต (critical water level) 
7. การสํารวจเพื่อคัดเลือกพื้นท่ีสรางเขื่อนใตดิน  

การสํารวจเพื่อคัดเลือกพ้ืนท่ีสรางเขื่อนใตดิน 
(groundwater dam site survey) มีกระบวนการการ
สํารวจ (survey protocol) ดังน้ี 

7.1  การสํารวจภูมิปะเทศและการสํารวจ
ธรณีวิทยา  

การสํารวจภู มิประเทศมีเปาหมายเพื่อ
ตรวจสอบตําแหนงพ้ืนที่รับนํ้า การแพรกระจาย และ
คุณลักษณะทางชลศาสตรของช้ันรองฐานอางและช้ัน
นํ้าใตดิน เพื่อตรวจสอบหาจุดที่มีนํ้า นอกจากน้ียังใช
หาขอมูลท่ีจําเปนตอการวิเคราะหทางชลศาสตร  
ขอมูลที่จําเปนประกอบดวย 

- ลักษณะท่ัวไปของภูมิประเทศในพื้นท่ี 
รับนํ้า 

-  ช้ันนํ้าใตดิน ลักษณะการวางชั้นของช้ัน
ดิน หิน ความพรุนประสิทธิผล (effective porosity) และ 
คาสัมประสิทธิ์การซึม (hydraulic conductivity) 

- ลักษณะชลศาสตรของช้ันรองอาง 
ประกอบดวย  สภาพทางธรณี วิทยา  รูปราง  คา
สัมประสิทธิ์การซึม 

รายการสํารวจมีดังน้ี 
7.1.1  การสํารวจภูมิประเทศ (topographic sur-

vey) รวบรวมขอมูลสภาพภูมิประเทศ พ้ืนท่ีการ
แพรกระจายของชั้นนํ้าใตดิน และทําแผนท่ีภู มิ-
ประเทศ  

7.1.2  การสํารวจทางกายภาพ (physical pro-
specting) ทําการสํารวจธรณีฟสิกส เชนการสํารวจ
คล่ืนแมเหล็กและการสํารวจคลื่นไหวสะเทือน เพื่อหา
รูปราง รูปทรงของชั้นรองฐานอางในพื้นท่ีท่ีมีช้ันนํ้า 

7.1.3  การเจาะสํารวจ (coring investigation) 
เจาะสํารวจโดยการเจาะเก็บตัวอยางแทง (core boring) 
ทําการศึกษาหาคาสัมประสิทธิ์การซึมในสนาม (field 
permeability) การสูบทดสอบ ทดสอบดินเพ่ือตรวจวัด
หาความลึกของช้ันรองฐานอาง และคาการซึมของช้ัน
นํ้าและช้ันรองฐานอาง การศึกษาควรเนนการศึกษา
ตัวอยางแทงที่ไดเพ่ือนําไปประเมินหาคาการซึมและ
คาความพรุนประสิทธิผล (effective porosity) 

7.2 การสํารวจดานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา  
การสํารวจเหลาน้ีมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบ

ปริมาณนํ้าที่หมุนเวียนในระบบพื้นท่ีรับนํ้า  รายการ
สํารวจประกอบดวย 

7.2.1  การสํารวจดานอุตุนิยมวิทยา  (meteoro-
logical survey) รวบรวมขอมูลอุตุนิยมวิทยาจากสถานี 
ตรวจอากาศที่ มี ในพ้ืนที่ ใกล เ คียง  รวมถึงขอมูล
ปริมาณน้ําฝนรายวันและขอมูลดานภูมิอากาศอื่นๆ 
สวนมากมักจะใชขอมูลยอนหลังต้ังแต 10 ปข้ึนไป ถา
ไมมีสถานีตรวจอากาศในบริเวณน้ัน ใหติดตั้งสถานี
ตรวจวัดนํ้าฝน และเก็บขอมูลนํ้าฝนอยางนอย 1 ป  

7.2.2  การสํารวจอัตราการไหลน้ําผิวดิน (surface 
water flow rate survey) รวบรวมขอมูลอัตราการไหล 
นํ้าผิวดิน ของลํานํ้าและนํ้าผิวดินอื่นๆ ท่ีอยูใกลเคียง 
ควรมีขอมูลยอนหลัง 10 ปขึ้นไป 

7.2.3  การสํารวจระดับนํ้าใตดิน (groundwater 
level observation) ตรวจวัด รวบรวมขอมูลระดับนํ้า
ใตดินในพ้ืนท่ี ประเมินการเปล่ียนแปลงระดับนํ้าใตดิน
ในพ้ืนที่ เก็บขอมูลคลุมระยะเวลาอยางนอย 1 ป 
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7.2.4  การสํารวจการใชนํ้าใตดิน (groundwater 
use survey) สํารวจปริมาณการใชนํ้าใตดินในพื้นท่ี
ศึกษา 

7.2.5  การสํารวจเรื่องนํ้า (water survey) ทํา
การสํารวจเกี่ยวกับปญหาคุณภาพนํ้า และการกระจาย
ดานคุณภาพนํ้า เชนการเกิดนํ้าเค็ม  

7.3 การวิเคราะหทางชลศาสตร  
การวิ เคราะหทางชลศาสตร (hydraulic 

analysis) มีเปาหมายเพื่อตรวจวัดขอมูลเชิงปริมาณ
เก่ียวกับปริมาณนํ้าหมุนเวียนในพ้ืนที่รับนํ้าโดยใช
ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจภูมิประเทศและการสํารวจ
ธรณีวิทยา และขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 
แลวนําขอมูลการวิเคราะหที่ได ไปทําแบบจําลอง
สมดุลนํ้า และจําลองการไหลของนํ้าบาดาลในพื้นท่ี 
โดยใชวิธีการทําแบบจําลองนํ้าบาดาลที่นิยมใชท่ัวไป
ในปจจุบัน   

7.4  การตรวจสอบความเปนไปไดของการสราง
เขื่อนใตดิน  

การตรวจสอบความเปนไปได (feasibility 
examination of groundwater dam construction) 
ของการสรางเขื่อนใตดิน สามารถตรวจสอบจากการ
พิจารณาขอมูล เก่ียวกับเรื่องกําแพงทึบนํ้า อุปกรณ
อํานวยความสะดวกดานการสูบนํ้า การ จายนํ้า โดย
พิจารณาในแง เทคโนโลยีการกอสราง และปริมาณนํ้า
ใชงาน ศึกษาราคาโครงการ เทคโนโลยีการกอสราง
กําแพงทึบนํ้า ควรทําการตรวจสอบ ตั้งแตการสํารวจ
ในระยะ การสํารวจเบื้องตน เพราะวาขอจํากัดเร่ือง
ความลึกในการกอสราง จําเปนตองศึกษาใหชัดเจน 

7.4.1  การสํ า รวจ เทคโนโลยี กา รก อสร า ง 
ตรวจสอบเทคโนโลยีการกอสราง เ ร่ืองการสราง

กําแพงทึบนํ้า เคร่ืองเอื้ออํานวยในการสูบนํ้า เคร่ือง
อํานวยในการจายนํ้า โดยเนนการศึกษาในเรื่อง
ตอไปน้ี 

(1) ขอจํากัดดานความลึกในการกอสราง
กําแพงทึบนํ้าและอาคารองคประกอบการสูบนํ้า 

(2) พิกัด ขอบเขตการจายนํ้า 
(3) ความเหมาะสมของการดําเนินงาน

และการจัดการโดยพิจารณาจากประโยชนท่ีจะไดรับ 
7.4.2 การศึกษาแผนการปรับปรุงพัฒนาหมูบาน 

ศึกษาขอมูลปริมาณน้ําสามารถใช จําแนกระยะการ
จาย นํ้า ท่ีอาจเกิดขึ้น ศึกษาลักษณะแผนการใช
ประโยชนที่ดิน เพ่ือใหสามารถนําไปปฏิบัติไดและมี
ความยั่งยืน ควรทําดังน้ี 

(1) สํารวจขอมูลเก่ียวกับการทํากสิกรรม
ในพ้ืนท่ี ตรวจนับจํานวน ขนาด ระบบการเพาะปลูก 
และรายได 

(2) สํารวจลักษณะการใชที่ดิน  
(3) สํารวจการใชนํ้า ตรวจสอบอัตราการ

ใชนํ้าจากแหลงนํ้า แยกตามประเภทการใช และตาม
ฤดูกาล 

(4) สํารวจความตองการ โดยการสํารวจ
จากความตองการของกสิกร ดวยแบบสอบถาม 

(5) การวางแผนงานเบื้องตนเก่ียวกับ
การพัฒนาหมูบาน 

7.4.3  การวางแผนโครงการ จากการพิจารณา
ขอมูลและผลการศึกษาดานตางๆ ดังกลาวมาแลวน้ัน 
สามารถที่จะเตรียมแผนและเขียนแบบโครงการ
เบื้องตน พรอมท้ังประมาณการคากอสรางอยางหยาบ
ได 
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ตารางที่ 1  ขั้นตอนการสํารวจแหลงกอสราง 

รายการศึกษา รายการสํารวจ วัสดุอางอิง 
ตําแหนง 
แหลงนํ้า 
 
 
 
 
 
 

1. การสํารวจภูมิประเทศ และการสํารวจทางธรณีวิทยา 
1.1 การสํารวจภูมิประเทศ 
      การเก็บรวบรวมขอมูลแผนที่ภูมิประเทศที่มีอยูแลวและการทํา
แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1: 50,000 ของพ้ืนที่การกระจายตัว
ของชั้นนํ้าบาดาล 
1.2 การสํารวจทางกายภาพ 
     รูปรางของแองรองรับน้ําบาดาล 
1.3  การเจาะสํารวจ 
      รูปรางของแองรองรับคาการซึมของชั้นนํ้าบาดาลและของ 
ช้ันรองฐานแอง 

จัดซ้ือแผนที่ภูมิประเทศ
ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 
- การทําแผนที่ภูมิประเทศ 
- การสํารวจทางกายภาพ 
- การเจาะสํารวจ 
 
 
 

 2. การสํารวจดานอุตุนิยมวิทยา และอุทกธรณีวิทยา 
2.1 การสํารวจดานอุตุนิยมวิทยา 

การรวบรวมขอมูลดานปริมาณน้ําฝนรายวัน การคายระเหย 
อุณหภูมิ ความชื้น และการสังเกตการณเกี่ยวกับฝนตก 
2.2 การสํารวจอัตราการไหลน้ําผิวดิน 

การเก็บขอมูลและการสังเกตอัตราการไหลของน้ําในลําธาร 
2.3 การวัดระดับนํ้าบาดาล และการสังเกตการณ 

การวัดระดับนํ้าบาดาลแบบตอเน่ือง และแบบตามฤดูกาล 
2.4 การสํารวจการใชนํ้า 
2.5 การสํารวจน้ํา 

- เก็บขอมูลจากรายงานทางดาน
แหลงนํ้าจากหนวยงานของรัฐ 

- ขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
จากสถานีตรวจอากาศในพื้นที่ 

- การสํารวจในสนาม 
- เคร่ืองอํานวยความสะดวกและ
เครื่องวัดที่ติดตั้งใหม 

- ขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวัน 
- ขอมูลระดับนํ้าบาดาล ฯลฯ 

 3. การวิเคราะหทางชลศาสตร 
3.1 การวิเคราะหสมดุลนํ้า 
3.2 การวิเคราะหการไหลของน้ําบาดาล 
3.3 ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม และปริมาณ 
นํ้าบาดาลที่สามารถใชได  
3.4 ศึกษาแผนปฏิบัติการของเขื่อนใตดิน 

 

การเปลี่ยนแปลง
ดานสิ่งแวดลอม 
 

ปริมาณน้ําที่
นํามาใชได 
 

อุปทาน และ
วิธีการจายน้ํา 
 

คาใชจาย
โครงการ 

4. การตรวจสอบความเปนไปไดของการสรางเขื่อนใตดิน 
4.1 การสํารวจเทคโนโลยีการกอสราง 
4.2 การศึกษาแผนการปรับปรุง ฟารมหมูบาน แผนพัฒนาการจายน้ํา 
และจุดปลายทาง 
4.3การวางแผนโครงการ 
4.4 การเตรียมเคร่ืองอํานวยความสะดวกและการวางแผนโครงการ 
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คูมือ ทบ อ 4003-2550 
การควบคุมการแพรกระจายของสารปนเปอน 

 คูมือ ทบ อ 4003-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล (อ) 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 

กระบวนการฟนฟูการปนเปอนสามารถทําได
หลายวิธีเชน การดึงสารปนเปอนออกมา (removal) 
การแยก (separation) การทําลาย (destruction) และ
การกักก้ัน (containment)  การฟนฟูการปนเปอนโดย
วิธีการกักก้ัน เปนกระบวนการที่ใชเพ่ือสกัดก้ันหรือกัก
ก้ันไมใหสารปนเปอนแพรกระจายสูพื้นท่ีภายนอก  
โดยทั่วไปแลววิธีน้ี ไมมีการทําลาย หรือโยกยายสาร
ปนเปอนไปที่อื่น 
2. ขอบเขต 

คูมือน้ีเจตนาจะใหเปนคูมืออางอิงทั่วไปสําหรับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฟนฟูแหลง นํ้า
บาดาล จุดประสงคเพ่ือใหผูปฏิบัติงานที่ยังใหมใน
สาขานี้มีเขาใจในหลักการและแนวคิดในเรื่องน้ี  คูมือ
น้ีไมกลาวรวมถึงรายละเอียดการออกแบบหรือการ
ดําเนินการทางวิศวกรรม ที่เก่ียวของ แตจะกลาวถึง
ทางเลือกตางๆที่ มีพรอมทั้งขอควรพิจารณาและ
ขอจํากัดอื่นๆ  
3. เอกสารที่เกี่ยวของ 

3.1 Technical Assistance Bulletin (TAB), 
TAB No. 22, 2008. In-Situ Remediation Techno-
logies for Contaminated Sites, Environmental                   

Canada-Ontario Region, http://www.ec.gc.ca/ 
 pollution/ecnpd/ 

3.2 Technical Assistance Bulletin (TAB), 
TAB No. 24, 2008. Remediation Technologies for 
Groundwater Contamination, Environmental 
Canada-Ontario Region, http://www.ec.gc.ca/  
pollution/ecnpd/ 

3.3 Contaminated Land Rehabilitation 
Network for Environmental Technologies 
(CLARINET), 2002. Remediation of Contaminated 
Land Technology Implementation in Europe, A 
Report from the Contaminated Land Rehabi-
litation Network for Environmental Technologies, 
Federal Environment Agency, Austria, 188 p. 

3.4 Water Technology International Corp, 
1997. Site Remediation Technologies: A Re-
ference Manual, Contaminated Sites Manage-
ment Working Group, Burlington, Ontario, Canada, 
123 p. 

3.5 U.S. EPA, 1993. Remediation Techno-
logies Screening Matrix and Reference Guide,  
Version 1,  Report EPA 542-B- 93-005, July, 1993, 
142 p. 
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3.6 U.S. EPA, 1990. Handbook of In-situ 
Treatment of Hazardous Waste-contaminated 
Soils, EPA/540/2-90/002, 157 p. 

3.7  Engineer Manual, EM 1110-3500, 1995. 
Engineering and Design: Chemical Grouting, U.S. 
Army Corps of Engineers, Washington, DC, 34 p. 

3.8 Engineer Manual, EM 1110-2-3506, 
1984. Engineering and Design: Grouting Tech-
nology, U.S. Army Corps of Engineers, Washing-
ton, DC, 159 p. 

3.9 Engineer Manual, EM 1110-2-2504, 
1994. Engineering and Design: Design of                 
Sheet Pile Walls, U.S. Army Corps of Engineers, 
Washington, DC, 75 p. 

3.10 Pearlman, L., 1999. Subsurface Con-
tainment and Monitoring System: Barriers and 
Beyond, USEPA, Washington, DC, 66 p. 
4. ศัพทบัญญัติ 

4.1 พลูม (plume) หมายถึง พ้ืนท่ีที่นํ้าบาดาลมี
การปนเปอนโดยมากจะเปนนํ้าบาดาลที่ปนเปอน
สารเคมีไหลผานไปในช้ันหินอุมนํ้า 
5. ความสําคัญ และการใชงาน 

ใชเปนคูมืออางอิงเชิงแนวคิดและหลักการในการ
ฟนฟูแหลง นํ้าบาดาลที่ มีการปนเปอนไมรวมถึง
รายละเอียดการออกแบบ หรือการดําเนินการทาง
วิศวกรรม ที่เก่ียวของ แตจะกลาวถึงทางเลือกตางๆท่ี
มีพรอมท้ังขอควรพิจารณาและขอจํากัดอื่นๆ  
6. การควบคุมโดยการกักกั้น  

การควบคุมโดยวิธีการกักก้ัน (in-situ contain- 
ment) เปนการปองกันการแพรกระจาย  สารปนเปอน
ออกนอกบริเวณปนเปอน ซ่ึงหมายถึงการกักกันสาร
ปนเป อนใหอ ยู กับ ท่ีโดยการสรางวัตถุ กัก ก้ันไว

ลอมรอบบริเวณปนเปอน 
การกักก้ันการปนเปอนในพ้ืนที่เกิดการปนเปอน 

เปนวิธีการที่นิยมใชโดยท่ัวไป และเปนวิธีท่ีไดผลดี 
เพ่ือแกปญหาแบบถาวรหรือแบบช่ัวคราว  คําวาการ
กักก้ัน (containment) หมายถึง การปองกันสาร
ปนเปอนไมใหแพรกระจายออกไปสูท่ีอื่น โดยท่ัวไป
แลววิธีน้ี ไมมีการทําลาย หรือโยกยายสารปนเปอนไป
ท่ีอื่น แมวาในวิธีการกักก้ันโดยใชวิธีทางชลศาสตร 
(hydraulic containment) จะมีการแยกสารปนเปอนท่ี
ละลายในน้ําบาดาลออกไป การกักก้ันยังสามารถ
นําไปใชกักก้ันวัสดุปนเปอนท่ีขุดตักขึ้นมาไดดวย 

วิธีการกักก้ัน นิยมใชในการแกไขปญหาในกรณีท่ี
การบําบัดในพ้ืนที่หรือการขุดออกทิ้ง ไมสามารถทํา
ได หรือทําไดแตคาใชจายสูงเกินไป การกักก้ันจึงเปน
ทางเลือกสุดทาย ถาการฟนฟู หรือการกูไมสามารถ
ทําได และพ้ืนท่ีน้ันมีขอจํากัดในการใชสอย สวนมาก
มักใชกักก้ัน สารปนเปอนที่เปนสารเหลว หรือนํ้า
บาดาล ไมใหไหลกระจายออกนอกพื้นท่ี อยางไรก็ดี 
การกัก ก้ันยั งสามารถนําไปใชแก ไขปญหาการ
ปนเปอนในดินไดเชนเดียวกัน ถาบริเวณน้ันมีโอกาส
เกิดการรั่วไหลของสารปนเปอนไปที่ อ่ืน ทางเลือก
อื่นๆ สําหรับวิธีการกักก้ัน มีแสดงในรูปที่ 1   
 
 
 
 

 

 

 
 

รูปท่ี 1  ทางเลือกอื่นๆ ในการทําการกักก้ัน 

การกักก้ันในสนาม 

วิธีทางชลศาสตร 
-  การสบูนํ้า 
-  รองกั้นนํ้าและรอง 
ระบายนํ้า 

 

วิธีการกักกั้นทางกายภาพ 
.  กําแพงโคลนเหลว 
.  มานปูนอัดฉดี 
.  กําแพงเข็มพดื 
.  ชั้นปดกลบผิวดิน 
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เทคนิคการกักก้ันควรจะไดรับการออกแบบโดย
หนวยงาน บริษัท หรือ บุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และ
แลวแตสภาพพื้นท่ี  คูมือน้ีไมกลาวรวมถึงรายละเอียด
การออกแบบ แตจะกลาวถึงทางเลือกตางๆที่มีพรอม
ท้ังขอควรพิจารณาและขอจํากัดอื่นๆ 
7. เทคนิคการกักก้ันทางชลศาสตร 

7.1 การสูบนํ้า 
สําหรับพ้ืนท่ีที่มีสารปนเปอนในนํ้าบาดาล 

มักจะใชวิธีการกักก้ันทางชลศาสตร  (hydraulic con-
tainment techniques) โดยการสูบนํ้าในการแกปญหา  
การสูบนํ้าจะทําใหนํ้าบาดาลที่ปนเปอนไมแพรกระจาย
ไปที่ อ่ืน หรือชวยลดขอบเขตการกระจายของสาร
ปนเปอน (contaminant plume) โดยการไปยับยั้งหรือ 
ยอนทิศทางการไหลของน้ําบาดาลเพราะระดับนํ้า
บาดาลในบอสูบจะมีระดับตํ่ากวาระดับนํ้าในพ้ืนท่ี
รอบๆบอ นํ้าบาดาลปนเปอนท่ีอยูรอบๆ จะไหลเขาสู
บอและสูบออกไปบําบัดท่ีอื่น 

นํ้าบาดาลปนเปอนท่ีสูบออกไปจะนําไป
บําบัดหรือนําไปอัดกลับลง ช้ันนํ้า  ถา นํ้าบาดาล
ปนเปอนท่ีสูบขึ้นมาน้ันนําไปบําบัดบนผิวดินการ
ดําเนินการน้ีเรียกวา “การสูบและบําบัด” (pump and 
treat) เม่ือทําการออกแบบการควบคุมโดยวิธีทางชล-
ศาสตร (รูปท่ี 2 ถึงรูปที่ 4) ควรจะตองพิจารณาถึง
ปจจัยตอไปน้ี  

- ขนาดของ plume หรือคุณสมบัติของสาร
ปนเปอน 

- อัตราการไหลของนํ้าบาดาลและทิศทาง 
การไหล 

- ระยะทางจากพื้นท่ีปนเปอนถึงตําแหนง
บอสูบนํ้า 

- สภาพทางอุทกธรณีวิทยา 

- อัตราการสูบนํ้าท่ีจะทําใหสามารถควบคุม 
plume ได 

- จุดตําแหนงบอสูบท่ีจะทําใหเกิดสภาวะ
การกักก้ันทางชลศาสตร 

- ความสูงระดับ นํ้าบาดาลพึงประสงค
ภาพตัดขวางระดับนํ้าบาดาลและในสภาวะการสูบ
แบบคงที่ (steady state pumping) 

- ระดับความเขมขนท่ีประสงคของสาร
ปนเปอนในนํ้าท่ีสูบออก (ทําแบบจําลองตามระยะ 
เวลา) 

- ผลของการอัดกลับของนํ้าปนเปอนถา
พิจารณากรณีการอัดกลับ 

- ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการสูบ  
ขอดอยอื่นๆท่ีเกิดจากการใชระบบการ 

สูบนํ้าเพ่ือการกักก้ันทางชลศาสตรมีดังน้ี 
- การควบคุมทางชลศาสตร อาจใชเวลา 

นานมาก (หลายรอยป) จึงจําเปนตองมีขอกฎหมาย
บังคับใหเจาของพ้ืนท่ีตองต้ังกองทุนเปนคาใชจายใน
การดําเนินการ 

- ช้ันนํ้าบางชั้นอาจจะแกไขดวยการสูบนํ้า
ท้ิงไมได 

- การปนเปอนบางระบบไมสามารถกักก้ัน
โดยวิธีการสูบนํ้าท้ิง บางกรณีสารปนเปอนเกิดการ
แพรกระจายหลายทิศทางออกสูพ้ืนที่ขางเคียง และ
แกไขดวยการสูบ ไมได 

- อัตราการสูบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
เวลา ซ่ึงจําเปนตองออกแบบระบบใหมอยูเร่ือย 

- สารปนเปอนบางชนิดไมสามารถบําบัด 
หรืออัดกลับไดโดยปลอดภัย 

- มีความไมแนนอนสูงเก่ียวกับประสิทธิ-
ผลของการสูบนํ้าเน่ืองจากความหลากหลายของ
สภาพใตผิวดิน ดังน้ัน ระบบอาจจะทํางานไมไดตามท่ี
วางแผนออกแบบไว 
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(ก) ภาพแผนที่ 

  
(ข) ภาพตัดขวาง 

รูปท่ี 2  ตัวอยางการกักก้ันโดยวิธีทางชลศาสตร (Noyes Data Corp.,1985,  
In: Contaminated Sites Management Working Group, 1997.) 

 
 
 

บออุปโภคบริโภค 

บอสูบบําบัด 

นําไปบําบัด 
บอนํ้าอุปโภคบริโภค 

นํ้าปนเปอน 

ช้ันหินทึบนํ้า 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 9/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ อ 4003-2550 การควบคุม 
  การแพรกระจายของสารปนเปอน 
  

147

 
 

 
รูปที่ 3  กลยุทธการจัดการการปนเปอนนํ้าบาดาลโดยวิธีการสูบ (NRC, 1994; Cherry et al., 1992,  

In: Contaminated Sites Management Working Group, 1997.) 
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 รูปท่ี 4  ตัวอยางการกักก้ันโดยวิธีทางชลศาสตรแสดงในรูปของแผนท่ีและภาพตัดขวาง 

 
 

การกักก้ันโดยใชรองระบายน้ํา 

การกักกั้นดวยการสูบนํ้า 

การกักก้ันโดยใชบอสูบภายในกําแพงกั้น 

การกักกั้นพลูม 
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7.2 รองก้ันนํ้าและรองระบายนํ้า  
การควบคุมทางชลศาสตร ในบางพ้ืนท่ี 

สามารถทําไดโดยใชวิธีการขุดรองก้ันนํ้าหรือขุดรอง 
(cut-off trenches and drains) ระบายนํ้าใตผิวดิน 
เพ่ือดักการไหลของนํ้าบาดาลที่จะไหลเขาหรือไหล
ออกจากพื้นท่ี ทางเลือกน้ีสามารถใชไดในกรณีสภาพ
นํ้าบาดาลระดับต้ืนเทาน้ัน นํ้าท่ีไหลสูรองจะไหลโดย
ธรรมชาติหรือไหลโดยการสูบไปยังบริเวณทําการ
บําบัด รองขุดและรองระบายน้ําน้ียังใชเปนท่ีรับนํ้า
ไหลบาจากผิวดิน (run off) ไดดวย สวนมากแลวรอง
ขุด น้ี มักจะใช สําหรับการกูฉุกเฉินในกรณีที่สาร
ปนเปอนไหลบาอยางรวดเร็วและจําเปนตองปองกัน
ไมใหไหลสูผูไดรับผลกระทบอยางเรงดวน 

รองก้ันนํ้าหรือรองระบายนํ้าท่ีสรางขึ้น
บริเวณสวนตนทางการไหล (up-gradient) ของนํ้า
บาดาลกอนไหลเขาบริเวณปนเปอนน้ัน จุดประสงค
เพ่ือใชปองกันนํ้าบาดาลคุณภาพดีไมใหไหลเขาไปใน
พ้ืนท่ีปนเปอน และโดยการน้ี นํ้าที่ปนเปอนแลวก็ไหล
ชา หรือหยุดไหลออกไปจากพื้นที่ปนเปอน  สวนมาก
นํ้าที่กักก้ันไวในระบบกักก้ันน้ีเปนนํ้าท่ีสะอาด และ
สามารถนําไปปลอยท้ิงลงแหลงนํ้าผิวดินได 

รองกักก้ันหรือรองระบายนํ้าท่ีสรางขึ้น
บริเวณดานทายนํ้าของการไหล (down-gradient) ของ
นํ้าบาดาลที่ไหลผานพ้ืนท่ีปนเปอน จะทําหนาที่ดักนํ้า
ท่ีไหลออกไปจากพื้นที่ปนเปอน นํ้าเหลาน้ีจะตองสูบ
กลับไปบําบัดหรือนําไปหมุนเวียนชะลางสารปนเปอน
ใหม ในการน้ีจะตองมีการบําบัดโดยวิธีใดวิธีหน่ึงกอน
เพราะนํ้าที่ปนเปอนสารบางชนิดอาจจะไมสามารถนํา
กลับไปหมุนเวียนในพ้ืนที่ไดอีก ทั้งน้ีเพราะนํ้าใตดิน
ระดับตื้น มักไดรับอิทธิพลจากฝนตกไดงาย และพ้ืนท่ี
น้ันอาจเกิดนํ้าทวมลนรองขุด หรือรองระบายได 

ปจจัยท่ีตองพิจารณาในการออกแบบ มีดังน้ี 
- ขนาดของ plume  หรือคุณสมบัติของสาร

ปนเปอน 
- อัตราการไหลและทิศทางการไหลของน้ํา

บาดาล การแปรเปลี่ยนการไหลตามฤดูกาล 
- สภาพทางอุทกธรณีวิทยา 
- ระดับความสูงภูมิประเทศของพื้นท่ีอยูสูง

กวา หรือต่ํากวาจุดท้ิงนํ้าท่ีอยูใกลเคียง 
- การวางตําแหนงของรองกักก้ันนํ้าหรือ

รองระบายนํ้าเพ่ือใหบรรลุผลในการกักก้ัน 
- ความจําเปนวาตองมีเคร่ืองสูบนํ้าหรือแอง

กักเก็บหรือไม 
- ความสูงระดับนํ้าบาดาลพึงประสงคและ

ภาพตัดขวางระดับนํ้าบาดาล ในสภาพการไหลคงที่  
- ความเขมขนพึงประสงคของสารปนเปอน

ในนํ้าท่ีดักไว (ทําแบบจําลองตามชวงเวลา) 
- ผลของการสูบอัดกลับลงสูช้ันนํ้าบาดาล 

ถาพิจารณากรณีน้ีดวย 
- ผลกระทบสิ่งแวดลอมของการระบายนํ้า 
ขอดอยของการใชวิธีรองกักก้ันนํ้าหรือรอง

ระบายนํ้ามีดังน้ี 
- ถาใชแกไขปญหาเปนระยะเวลานาน จะ

มีขอดอยเหมือนกันทุกประการกับการใชวิธกีารสูบนํ้า 
- วิธีน้ีใชไมไดผลถาระดับนํ้าลึกเกิน 10 ม. 

จากผิวดิน 
- ใชควบคุมการไหลของนํ้าตามแนวดิ่ง

ไมได 
- รองนํ้ามีผิวสัมผัสอากาศทําใหสารปน-

เปอนที่เปนไอระเหย ระเหยสูอากาศได 
- รองเปดตองมีมาตรการความปลอดภัย

พิเศษโดยเฉพาะ 
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8. เทคนิคการกักก้ันทางกายภาพ  
การกักก้ันทางกายภาพ (physical containment 

techniques) เปนกระบวนการปองกันไมใหนํ้าบาดาล
ท่ีปนเปอนไหลออกไปจากพื้นท่ีปนเปอน   

8.1  กําแพงโคลนเหลว  
 กําแพงโคลนเหลว(slurry walls) สามารถ

สรางโดยการขุดรองรอบๆ หรือขุดรองบาง สวนก้ัน
บริเวณพ้ืนที่ปนเปอน แลวเติมรองดวยโคลนเหลว ซ่ึง
เม่ือโคลนแหง จะเกิดกําแพงทึบนํ้าปองกันการไหลนํ้า
บาดาลได โคลนเหลวน้ีสวนใหญทําจากผงแร bento-
nite ผสมนํ้า  bentonite เปนแรดินเหนียวชนิดหน่ึง มี
คุณสมบัติดูดนํ้าและพองตัวและกันซึมได ในบางกรณี 
โคลนเหลวน้ีจะทําใหแข็งตัวโดยการเติมดินและเติม 
bentonite เพิ่ม และบางครั้งอาจเติมซีเมนต ทําใหเกิด
การแข็งตัว  รองขุดจะตองขุดใหลึกถึงช้ันทึบนํ้าท่ี
วางตัวอยูใตเขตท่ีมีการปนเปอน หรือขุดใหลึกถึงจุดท่ี
อยูใตเขตการปนเปอนที่นํ้าบาดาลจากขางนอกกําแพง
จะไมปะปนกับนํ้าบาดาลจากในกําแพง พ้ืนท่ีการ
ปนเปอนท่ีแกไขดวยวิธีน้ี จะตองทําการปดกลบ ดวย
วัสดุกันซึมเพ่ือปองกันการรั่วซึมจากน้ําฝน ขอพิจารณา
ในการเลือกใชวิธีกําแพงโคลนเหลว (slurry walls)  
มานปูน อัดฉีด (grout curtains) กําแพงเข็มพืด (sheet 
pile walls) ดังแสดงในตารางที่ 1 การเปรียบเทียบ
ขอดีขอดอยแตละวิธีมีแสดงในตารางท่ี 2 

8.2 มานปูนอัดฉีด  
มานปูนอัดฉีด (grout curtains) มีลักษณะ

คลายคลึงกับกําแพงโคลน ตางกันท่ีสารอุดอัด (grout) 
จะอัดฉีดลงไปในดินโดยใชหลุมเจาะการอัดฉีดนํ้าปูน
สามารถทําไดหลายวิธี ซ่ึงแตละวิธีจะใชวิธีการอัดฉีด
นํ้าปูนหรือสารอุดอัดเหลวลงไปในดินดวยแรงดันสูง 
โดยทั่วไปหลุมเจาะเพื่อการอัดฉีดนํ้าปูนสามารถเจาะ
โดยใชเคร่ืองเจาะมาตรฐานทั่วไป ทําการอัดฉีดนํ้าปูน

หลายๆ จุด รอบๆ พ้ืนที่ปนเปอน จนทําใหเกิดกําแพง
ทึบนํ้าหรือมานปูน สารท่ีใชในการอัดฉีดมีหลายชนิด
ดวยกัน เชน ดินเหนียว bentonite ซีเมนต silicates 
และ สารเคมีอินทรีย (organic chemicals) สารอัดฉีด
เหลาน้ีสามารถอัดฉีดลงไปท่ีความลึกตางๆได และ
สามารถเลือกความลึกไดตามตองการ ตารางท่ี 1 และ 
2 แสดงการเปรียบเทียบเทคนิคการอัดฉีดแบบตางๆ 

8.3  กําแพงเข็มพืด 
กําแพงทึบนํ้าสามารถสรางขึ้นไดโดยวิธีการ

ตอกเข็มพืด (sheet piles walls) ลงไปในดินรอบๆ 
หรือบางสวนของพ้ืนท่ีปนเปอน เข็มพืดทําจากแผน
เหล็ก ตอกลงไปในดินโดยใชเคร่ืองตอกเสาเข็ม ดัง
แสดงในรูปท่ี 5 จะเห็นแผนเข็มพืดเช่ือมตอกันตรง
ขอบแผน ทําใหเกิดเปนกําแพงตอเน่ืองกันใตดิน ตรง
รอยตอระหวางแผนก็ปดดวยสารอัดฉีดหรือนํ้าปูน 
ในทางปฏิบัติกําแพงเข็มพืดสามารถตอกลงในดินได
ลึกถึง 20 ม. ถาใชเครื่องตอกเข็มชนิดพิเศษ สามารถ
ตอกไดลึกเพ่ิมข้ึน 

8.4 ช้ันปดกลบผิวดิน  
การปดกลบ(surface caps) เปนเทคนิคท่ี

นิยมใชท่ัวไปในการจัดการพ้ืนที่ปนเปอน สวนใหญมัก
ใชรวมกันไปกับวิธีการกักก้ันแบบอื่น หรือรวมกับ
วิธีการบําบัดในพ้ืนท่ี  ช้ันปดกลบอาจประกอบดวยช้ัน
เดียวหรือหลายชั้นวางปดทับพ้ืนที่ปนเปอน ความ
หนารวมของช้ันปดกลบไมนอยกวา 0.5 ม. บางครั้ง
อาจหนาถึง 1 ม. หรือหนากวา ช้ันปดกลบน้ีอาจจะ
ออกแบบใหทึบนํ้า (impermeable) ก่ึงทึบนํ้า (semi-
impermeable) หรือ ออกแบบใหนํ้า ซึมผานได (per-
meable) แลวแตลักษณะของสาร สัมประสิทธิ์การซึม 
(permeability) ของช้ันปดกลบจะขึ้นกับ (1) กลไกการ
ควบคุมอื่นๆ หรือระบบการบําบัดอื่นๆท่ีใชรวมกันใน
พ้ืนท่ี (2) ปริมาณฝนตกและปริมาณนํ้าไหลบาบนดิน
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(overland flow) (3) การรั่วซึมของนํ้าหรือของไอ
ระเหย และ (4) การใชประโยชนของพ้ืนที่ท่ีวางแผนไว 

ช้ันปดกลบทึบนํ้าสวนมากออกแบบไว
ปองกันนํ้าฝนและนํ้าผิวดินไมใหรั่วซึมลงไปในเขตท่ีมี
การปนเปอน และยังปองกันสารปนเปอนไมใหร่ัวออก
สูภายนอก ช้ันปดกลบนี้โดยทั่วไปจะทําดวยวัสดุ
หลายช้ันช่ึงจะมีช้ันท่ึทึบนํ้า หน่ึงหรือหลายช้ันแทรก
อยูดวย ช้ันวัสดุทึบนํ้าน้ีอาจทําดวยช้ันดินเหนียวบด
อัดหรือแผนพลาสติกที่ออกแบบไวเพ่ือการนี้ โดย 
เฉพาะวัสดุชนิดอ่ืน อาจเปน geofabric ดินทราย และ
ดินเดิม วัสดุ geofabric สวนมากนิยมใชปองกันการ
ชะลางพังทลาย หรือใชยึดช้ันปดกลบอ่ืนๆ ใหเขาที่ใน
บางพื้นที่อาจมีความจําเปนตองมีทอระบายกาซ เสียบ
ทะลุผานช้ันปดกลบนี้เพ่ือใหไอระเหยบางชนิดระเหย
ออกไป  ช้ันปดกลบที่นํ้าซึมผานหรือก่ึงซึมผาน บาง

กรณีก็ใชรวมกันกับระบบการบําบัดในที่ ( in-situ 
treatment) หรือรวมกับระบบการกักก้ันทางชลศาสตร 
ช้ันปดกลบเหลาน้ีจะใหนํ้าบางสวนสามารถซึมผานเขา
ไปในพ้ืนท่ีปนเปอน หรือยอมใหกาซ หรือไอระเหย
ออกไปได  ช้ันปดกลบดังกลาวน้ีบางกรณีอาจเติมสาร
เรงปฏิกิริยา (reactive materials) หรือสารที่ละลายนํ้า
ได เชน หินปูน ปุย ขี้เถา หรือสารเคมีอื่นๆ นํ้าท่ีซึม
ผานช้ันน้ีไป จะนําสารละลายลงไปดวยทําใหเกิด
กระบวนการการฟนฟูในที่ตรงน้ัน ช้ันปดกลบเหลาน้ี
สวนใหญราคาถูก และสามารถปองกันสารปนเปอน
ไมใหแพรกระจายบนผิวดินได  อยางไรก็ตามช้ัน 
ปดกลบเหลาน้ีตองมีการซอมบํารุงอยูเสมอ ความ
เสียหายช้ันปดกลบมักเกิดข้ึนบอยๆจากการชะลาง
พังทลาย หรือจากการฉีกขาด การใชเทคนิคน้ีพบวา
ประสบผลสําเร็จสูงและใชมาแลวกวา 100 ป 

ตารางที่ 1  ขอพิจารณาในการใชกําแพงโคลนเหลว มานปูนอัดฉีด และกําแพงเข็มพืด 

สภาพพื้นที กําแพงโคลนเหลว มานปูนอัดฉีด กําแพงเข็มพืด 
ความลึกถึง 
ช้ันทึบนํ้า  

นอยกวา 10 ม ทุกความลึก นอยกวา 20 ม. (อาจจะลึกกวาน้ี
ถาใชเครื่องมือพิเศษ) 

อุทกธรณีวิทยา ทุกสภาพอุทกธรณีวิทยา 
ถึงความลึกสูงสุด 

ทุกสภาพ นํ้าปูนสามารถอัดฉีดปด
ช้ันหินที่ตองการได 

ทุกสภาพ ถึงช้ันความลึกสูงสุด 

ธรณีวิทยา /  
ธรณีสัณฐาน 

การขุดรองมีความ
ยุงยากในชั้นหิน และใน
ช้ันดินบางชนิด 

นํ้าปูนจะอุดชองวางในดิน และชวย
เพิ่มกําลังรับแรงในชั้นดิน 

การตอกเข็มไมสามารถตอกผาน
ช้ันหินได  ในกรณีดินออนอาจตอง
ใชค้ํายันพิเศษ 

ชนิดของการ
ปนเปอน 

ตองเลือกโคลนที่เขากัน
ไดกับสารปนเปอน 

ตองเลือกสารอุดอัดทีเขากันไดกับ
สารปนเปอน 

สารปนเปอนบางชนิดจะมีฤทธิ์ 
กัดกรอนเหล็ก  สามารถปองกัน
การกัดกรอนโดยการเคลือบเหล็ก 

สภาพน้ําใตดิน
หลังจากการ
ดําเนินการ 

นํ้าใตดินจะไหลรอบๆและ หรือไหลลอดใตสิ่งกีดขวาง  จําเปนตองทําแบบจําลองเพ่ือตรวจหาทิศ
ทางการไหล และ อัตราการไหล ในบางกรณี นํ้าใตดินจะเกิดเปนเนินนํ้าทางดานหลังสิ่งกีดขวาง  
และอาจสงผลกระทบกับบอสูบนํ้าที่มีอยูบริเวณนั้น 

สภาพพ้ืนผิวดิน  ตองสามารถนําเคร่ืองมือกอสรางเขาสูพื้นที่กอสรางได  ตองไดรับอนุญาตจากเจาของพื้นที่ใหสราง
กําแพงในพื้นที่ได  และอาจจําเปนตองมีการควบคุมพื้นผิวดินหลังการติดตั้งแลว 

การซึมผานผิวดิน การร่ัวซึมจากผิวดินสามารแกไขไดดวยการกลบปดดวยช้ันกลบปด หรืออาจจะใชระบบระบายน้ํา
ติดตั้งดานลางเขตพื้นที่ปนเปอน เพ่ือรวมนํ้าที่ซึมผานลงไป และดักนํานํ้าไปทิ้งรอการบําบัด  
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ตารางที่ 2  ขอดี ขอดอย ของกําแพงโคลนเหลว มานปูนอัดฉีด และกําแพงเข็มพืด 

ปจจัย กําแพงโคลนเหลว  มานปูนอัดฉีด กําแพงเข็มพืด 

ราคา ถูกกวามานปูนอัดฉีดและ
กําแพงเข็มพืด ถาความลึก
ในชวงไมเกิน 10 ม. 

ถูกกวากําแพงเข็มพืด ราคาแพง โดยเฉพาะถาใช 
วีธีการตอกเข็มดวยเทคนิค
พิเศษ หรือกรณีตองใช
เหล็กกลา 

ความเกี่ยวพันดาน
สิ่งแวดลอม 

วัสดุที่ใชเปนโคลนเหลว จะตอง
ไดรับอนุญาตจากผูคุมกฎ 

สารอุดอัดบางชนิดอาจมีพิษ 
และตองไดรับอนุญาตจากผู
คุมกฎ 

ไมเกี่ยวของ 

อายุการใชงาน  อาจเกิดการกัดกรอนหรือละลาย
หลังการติดตั้ง 30 – 50 ป 
กําแพงอาจเกิดการแตกหัก 

สารอุดอัดบางชนิดจะกัด
กรอนหรือละลาย หลังการ
ติดตั้ง 30 - 50 ป 

อาจเกิดการกัดกรอนถาอยูใน
สภาพแวดลอมที่เปนกรด 

  

ประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ 100% ในชวง
เริ่มตน ถาติดตั้งอยางเหมาะสม 

  

มีความยุงยากในการตรวจวัด
ความสมบูรณในการอุดอัด
ชองวางในดิน สารอุดอัด
อาจจะไปไมทั่วถึงชองวางใน
ดินทั้งหมด 

มีประสิทธิภาพ 100 % ถา
ติดตั้งอยางเหมาะสม 

ความลึกถึงชั้นทึบน้ํา 10 ม.  ไมจํากัด 20 ม. 

ความสะดวกในการ
ติดตั้ง 

ขุดรองลึกไดถึง 5 ม. ดวย
เคร่ืองจักรมาตรฐาน  ขุดไดลึก
ถึง 10 ม. ถาใชระบบการขุด
พิเศษ 

มีขอจํากัดในการติดตั้งและ
ยุงยาก แมจะใชผูมี
ประสบการณสูง 

เครื่องตอกเข็มและเข็มพืด
เหล็กสามารถหาไดทั่วไปใน
ทองตลาด 

การซอมบํารุง การซอมบํารุงใตผิวดินไมสามารถทําได จะตองทําการติดตามตรวจสอบการรั่วซึม ถาตรวจพบมี
การรั่วซึม จะตองติดตั้งกําแพงกั้นชุดที่สอง หรือขุดและติดตั้งใหม 

การนํากลับไปใชใหม  ตองทําการขุดลอก สวนมากไมสามารถนํา
กลับมาใชใหมได 

เข็มพืดอาจจะสามารถถอด
นําไปใชใหมได 
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รูปท่ี 5  ตัวอยางการใชกําแพงเข็มพืดชวยกูนํ้าบาดาล (Wastech, 1993, In: Contaminated Sites 
Management Working Group, 1997. ) 

9. ขอพิจารณาในการวางแผนใชระบบการ 
กักก้ัน 

เทคนิคการกักก้ันเปนวิธีการที่ใชเฉพาะสถาน-
การณหน่ึงๆ กอนตัดสินใจเลือกใชวิธีน้ีจําเปนตอง
ศึกษาลักษณะของพื้นท่ี (site characterization) และ
ทําแบบจําลองคอนขางมาก บางครั้งการศึกษาทํา
แบบจําลอง จะบอกไดวาการแกไขโดยวิธีการกักก้ัน 
ไมสามารถใชได ตารางที่  3 แสดงใหเห็นถึงสถาน-
การณตางๆ ที่เทคนิคตางๆเชนเทคนิคการกักก้ัน  
การบําบัดในที่ การสูบและบําบัด การขุดทิ้ง อาจจะ
ใชไดหรือใชไมได 

อน่ึงการพิจารณาจะใชวิธีการกักก้ันแตละชนิด
จําเปนตองศึกษาขอมูลศึกษาความเปนไปได  ทั้ง
เทคโนโลยีท่ีเหมาะกับการแกปญหาตลอดจนการ
วิเคราะหคาใชจาย ความปลอดภัยของประชาชน และ
บุคลากรดําเนินงาน แลวจึงออกแบบและดําเนินการ 

ในระหวางดําเนินการจะตองมีการติดตามความไม
แนนอนและปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อใหการกักก้ัน
ประสบผลสําเร็จ  
10.  บทสรุป 

เทคนิคการกักก้ันเปนที่นิยมใชกันท่ัวไปในการ
ควบคุมสารปนเปอน และมักใชเปนมาตรการระยะ
กลาง (interim measure) จนกวาจะมีแผนการฟนฟูท่ี
สมบูรณ  การกักก้ันสามารถทําไดโดยการกอสราง
เคร่ืองกักก้ันทางกายภาพ เชนมานปูนอัดฉีด กําแพง
โคลนเหลว กําแพงเข็มพืด หรือช้ันปดกลบ หรือโดย
วิธีทางชลศาสตร เชน การสูบนํ้าออก การสรางรองก้ัน
นํ้า หรือรองระบายนํ้า การสูบนํ้าออกเปนวิธีการที่
นิยมใชเพราะงายในการดําเนินการและมีแนวโนม
ประสบผลสําเร็จมากกวาวิธีทางกายภาพ การสูบนํ้า
ออก จําเปน ตองบําบัดนํ้าหรือนําไปทิ้งท่ีอื่น และเปน
ระบบท่ีจําเปนตองมีแผนปฏิบั ติการและกองทุน
สนับสนุนในระยะยาว 

กําแพงเข็มพืด 

สถานีสูบ 
ถังบําบัด 

ทอระบายสารเคมี ทอรับสารละลาย 
ช้ันหินทึบนํ้า 

ระบบสงสารเคมี 
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11.  เอกสารอางอิง 
Contaminated Sites Management Working Group, 

1997. Site Remediation  Techno-logies: A 
Reference Manual, Water Technology 
International Corp, Ontario, Canada, 123 p. 

Engineering Manual, EM1110-1-502, 1994. 
Technical Guidelines for Hazardous and 
Toxic Waste Treatment and Cleanup 
Activities, U.S. Army Corps of Engineers, 
Washington, D.C.  

 

ตารางที่ 3  ขอพิจารณาในการใชวิธีการกักก้ันทางกายภาพ วิธีการกักก้ันทางชลศาสตร และวิธีการบําบัด  
               ในสนามและการตักท้ิง   

สถานการณ 
 

การกักกั้น 
ทางายภาพ 

การกักกั้นทางชลศาสตร  
การสูบ และบําบัด 

การบําบัดในสนาม การขุดดิน 
หรือวัสดุ 

ดินปนเปอนในชั้น 
Vadose Zone เทาน้ัน 

ใช 
  

ไม 
  

ใช 
  

ไม 
  

ดินปนเปอนสาร LNAPL  
เขตอ่ิมตัวดวยนํ้า 

ใช 
  

ใช แตมักไมสามารถแยก
สารปนเปอนออกจากดิน
ไดทั้งหมด 

ใช 
  

มักจะมีความ
ยุงยาก 
  

ดินปนเปอนสาร DNAPL  
เขตอ่ิมตัวดวยนํ้า  

อาจจะไม 
  

ใช แตเพียงแคเก็บพลูม  
ไมสามารถแยกสาร 
DNAPL ไดหมด 

อาจจะไม 
  

มักจะมีความ
ยุงยาก 
  

ปลอก หรือถัง หรือ ของ
เสีย หรือ สารแปรสภาพ 

ใช แตไม นิยม 
  

ใช แตไม นิยม 
  

ไม 
  

ใช แตไม นิยม 
 
  

สารละลายปนเปอนในช้ัน
หินอุมนํ้าระดับต้ืน 

ใช 
  

ใช 
  

ใช ไม 
  

สารละลายปนเปอนในช้ัน
หินอุมนํ้าระดับลึก 

ยุงยาก  ใช  ใช แตมีความยุงยาก  ไม  

ผลลัพธ (ของเหลว) ไมแนะนํา  ใช  ยุงยาก  ใช ในบางกรณี 
สารกัมมันต ใช  ใช  ไม  ราคาแพงมากและ

อันตราย 
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คูมือ ทบ อ 4004-2550 
การฟนฟูเพ่ือปรับปรุงคณุภาพน้ําบาดาลโดยวิธีการทางเคมีและชีวภาพ 

 คูมือ ทบ อ 4004-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล (อ) 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 

การฟนฟูนํ้าบาดาลที่มีการปนเปอนจากมลพิษ 
เพ่ือใหนํ้าบาดาลมีคุณภาพดีขึ้นเขามาตรฐานคุณภาพ
นํ้าบาดาล นําไปใชประโยชนไดตามตองการ ปจจุบัน
มีการพัฒนาเทคนิคและวิธีการตางๆ เพ่ือใชในการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าและกําจัดสารพิษหลายวิธี ท้ังท่ี
อยูในแหลงกําเนิดสารพิษ (source) และพื้นท่ีซ่ึง
สารพิษละลายและไหลไปกับนํ้าบาดาล (plume) ซ่ึง
แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ การฟนฟูนํ้าบาดาลใน
พ้ืนท่ีซ่ึงมีการปนเปอน (in situ) และฟนฟูนอกสถานที่
ท่ีมีการปนเปอน (ex situ) เหลาน้ีมีวิธีการ และเทคนิค
ตางกัน ดังแสดงในหัวขอที่ 8 ของเอกสารเรื่องน้ี  
2. ขอบเขต 

2.1 คูมือฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าบาดาลโดยวิธีการทางเคมีและ
ชีวภาพเปนห ลัก  โดยมีจุ ดประสงคจะ ให เข าสู
มาตรฐานน้ําดื่มนํ้าใชขององคการอนามัยโลก (WHO) 
ท่ีไดแนะนําไว 

2.2 วิธีการตางๆ ที่แนะนําเปนคูมือน้ันไดยึดถือ
เอกสารวิชาการและตํารา ตลอดจนประสบการณของ
ผู เ ช่ียวชาญแขนงตางๆ ซ่ึงเปนผลงานที่ถูกตอง
ยอมรับไดในระดับสากล อยางไรก็ตามไดเปดโอกาส
ใหมีการแกไขเพิ่มเติมในบทความในสวนตางๆ ได 

หากมีเอกสารรายงานที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอ 
คูมือฉบับน้ี 

2.3 คูมือฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใชในงานวิชาการ
ของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลเทาน้ัน ดังน้ันหนวยงาน
อื่นท่ีจะนําไปใชประโยชน ควรจะไดศึกษาในราย 
ละเอียด และขอจํากัดกอนท่ีจะพิจารณาปรับปรุงแกไข
ตามความเหมาะสม 

2.4 หนวยวัดใชระบบเมตริกหรือระบบ SI 
3. เอกสารที่เกี่ยวของ 

3.1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราช-
บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ.2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าใตดิน 

3.2 Foster, S.S.D., R. Hirata, D.C. Gomes, M. 
D’Elia and M. Paris, 2007. Ground-water Quality 
Protection, Groundwater Management Advisory 
Team (GW-MATE), The World Bank Washington, 
D.C. 

3.3 The United Nations (UN), 1980. Inter-
national Drinking Water Supply and Sanitation 
Decade. The report of the United Nations (UN) 
Water Conference and approved the Mar del Plata 
Action Plan concerning drinking water supply and 
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sanitation and other agreements reached at the 
Conference, 35/18 of 10 November 1980. 

3.4 World Health Organization (WHO), 2006. 
Guidelines for drinking-water quality, incorpo-
rating first addendum. Vol.1, Recommendations, 
3rd ed. ISBN 92 4 1546964.   
4. ศัพทบัญญัติ 

4.1 Reductive dehalogenation เปนกระบวน- 
การท่ีทําใหความเปนพิษของสารอินทรียที่ประกอบ 
ดวยธาตุหมู 7 ของตารางธาตุ (periodic table) ลดลง 
และงายตอการสลายดวยจุลินทรีย นิยมใชบําบัดสาร 
อินทรียที่มีคลอรีนเปนองคประกอบ 

4.2 Co-metabolism เปนกระบวนการบําบัด
สารอินทรียที่โครงสรางโมเลกุลประกอบดวยวงแหวน
ไฮโดรคารบอนหลายวง สารประกอบอินทรียที่มีธาตุ
หมู 7 เปนองคประกอบและสารปราบศัตรูพืชบางชนิด 
5. ความสําคัญและการใชงาน 

สืบเน่ืองจากปรัชญาของสหประชาชาติวาดวย
การจัดหานํ้าสะอาดและทศวรรษแหงการสารธารณสุข 
(The United Nations, 1980) ท่ีกําหนดใหมีนํ้ากินนํ้า
ใชอยางทั่วถึงและพอเพียง โดยปราศจากเชื้อโรค และ
สารที่ เปนพิษตอสุขภาพมนุษย น้ัน จนถึงคริสต-
ศตวรรษที่ 21 พบวาในกลุมประเทศกําลังพัฒนา ยัง
ไมสามารถเขาถึงปรัชญาดังกลาวได โดยเฉพาะในน้ํา
บาดาลยังมีแรธาตุตางๆ ละลายอยูมากเกินมาตรฐาน
นํ้าด่ืมขององคการอนามัยโลก (WHO) ซ่ึงจะมี
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูใชนํ้าบาดาลใน
ระยะยาว ดังน้ันจึงตองมีแนวทางแกไขโดยหาวิธีการ
ตางๆ เพ่ือปรับปรุงหรือบําบัดใหนํ้าบาดาลดังกลาวมี
คุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานสากลที่กําหนดไว  

องคการอนามัยโลก พบวาในคริสตศตวรรษที่ 21 
ปญหาใหญในเรื่องคุณภาพนํ้าบาดาลในประเทศกําลัง

พัฒนา ไดแก การแพรกระจายของเชื้อโรคตางๆ ใน
แหลงนํ้าและการเกิดสารมลพิษละลายในแหลงนํ้า 
สาเหตุหลักมาจากขาดการเรียนรูเรื่องสุขอนามัย 
ถึงแมวา องคการอนามัยโลกไดจัดทํามาตรฐาน
คุณภาพนํ้าดื่มมาแลว กวา 20 ปก็ตาม นอกจากนี้ใน
นํ้าบาดาลโดยธรรมชาติก็มีแรธาตุตางๆ ที่ละลายอยู
สูงกวามาตรฐาน (ตารางที่ 1 และตารางที่ 2) นํ้าบาดาล
มีแรธาตุตางๆ ละลายอยูตามธรรมชาติโดยที่ไมมีการ
ปนเปอน แรธาตุเหลาน้ีบางตัวมีความจําเปนตอการ
ดํารงชีพของมนุษยและสัตว ถาละลายอยูในปริมาณท่ี
เหมาะสมถามีมากเกินไปเปนอันตรายตอสุขภาพ ทํา
ใหเกิดโรคภัยตางๆ ในกลุมธาตุรอง (trace elements) 
เปนกลุมท่ีตองใชเคร่ืองมือราคาแพงในการตรวจวัด 
สวนกลุมธาตุเหล็กตรวจวัดงายและมีคาใชจายในการ
ตรวจวัดไมสูงนัก 
6. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

การฟนฟูนํ้าบาดาลที่มีการปนเปอนสารมลพิษ มี
วัตถุประสงคเพ่ือทําใหนํ้าบาดาลมีคุณภาพดีขึ้นตาม
กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าบาดาล และสามารถ
นําไปใชประโยชนไดตามตองการ ในปจจุบันไดมีการ
พัฒนาเทคนิคและวิธีการตางๆ เพ่ือใชในการบําบัด
สารมลพิษในนํ้าบาดาล ท้ังท่ีอยูในบริเวณแหลงกําเนิด
สารมลพิษ (source) และบริเวณท่ีสารมลพิษมีการ
เคล่ือนที่ไปในนํ้าบาดาล (plume) โดยทั่วไปมีการแบง
วิธีการที่จะใชในการบําบัดออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
การฟนฟูนํ้าบาดาลโดยตรงในบริเวณพ้ืนที่ที่มีการ
ปนเปอน (in situ) และ การฟนฟูนํ้าบาดาลนอก
สถานที่ท่ีมีการปนเปอน (ex situ) คือตองมีการสูบนํ้า
บาดาลออกมาจากชั้นหินอุมนํ้า แลวจึงนําไปบําบัด
ตอไป ซ่ึงการฟนฟูนํ้าบาดาลทั้งสองวิธีประกอบดวย
เทคนิคการบําบัดสารมลพิษที่แตกตางกัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 3   
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ตารางที่ 1  สารละลายในนํ้าบาดาลที่มีผลเสียตอสุขภาพมนุษย 

กลุมธาตุรอง (trace elements) 
ความเขมขน (มิลลิกรัมตอลิตร) 

กลุมธาตุหลัก (major elements) 
ความเขมขน (มิลลิกรัมตอลิตร) 

0.1-1 1-10 10-100 100-1000 1-10 10-100 มากกวา 100 
V * Li * P * Sr * Mg * Na * HCO3 * 
Se * Ba * B F * K * Ca *  
As Cu * Br  Si * SO4 *  
Cd Mn * Fe *   Cl *  

Co * U Zn *   NO3 *  
Ni * I      
Cr *       
Pb       
Al       

หมายเหตุ *  เปนธาตุที่มีความจําเปนตอสุขภาพมนุษยและสัตว 
 As  เปนธาตุที่มีพิษหรือไมพึงปรารถนาหากมีความเขมขนเกินกําหนด 
(ดัดแปลงจาก Foster, et al., 2006)  

ตารางที่ 2  ตัวอยางธาตุรองที่ละลายในน้ําบาดาลและมีผลเสียตอสุขภาพ 

ชื่อธาตุรอง มาตรฐานน้ําดื่ม * 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

อันตรายตอสุขภาพ การละลายใน 
น้ําบาดาล 

การปรับปรุงคุณภาพ 

อารเซนิก 
(As) 

ลดจาก 50 เหลือ 10 อันตรายอยูในรูปของ
สารประกอบ อารซีไนต-
อารซีเนต 

แตกตัวมาจากแร Pyrite โดย
ละลายน้ําท่ีเปนกรด 

ไดจากการเพิ่มออกซิเจน
ใหเปลี่ยนสภาพและ
ตกตะกอนแยกตัวออก 

ฟลูออไรด 
(F) 

1,500 มีอันตรายตอฟนและ
กระดูก 

เกิดจากการละลายของ
หินแกรนิตและหินภูเขาไฟที่
มีแรฟลูออไรดอยู 

ทําใหตกตะกอนดวย
ยิปซัมหรือปูนขาวกับ
สารสม แลวกรองออกหรือ
ใชวิธีแลกเปลี่ยนประจุ
ไฟฟา 

แมงกานีส 
(Mn) 

100 เปนธาตุจําเปนแตถามี
ความเขมขนสูงมากไป มี
อันตรายตอระบบประสาท
และทําใหเครื่องใชมีสีแดง 

พบในดิน-หินโดยละลายใน
สภาวะน้ําเปนกรด และใน
สภาวะไมมีออกซิเจน 

ทําใหตกตะกอนโดยการ
สัมผัสกับอากาศแลวกรอง
ออกไป 

(ดัดแปลงจาก Foster, et al., 2006) 
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ตารางที่ 3  เทคนิคท่ีใชในการบําบัดสารมลพิษในนํ้าบาดาล 

In situ รายละเอียดกระบวนการ 
In situ bioremediation การยอยสลายทางชีวภาพของสารมลพษิโดยจลุินทรีย 
Soil vapor extraction การระเหยของสารมลพิษที่ปนเปอนบริเวณช้ันน้ําไมอิ่มตัว(vadose zone) 
Air sparging การระเหยของสารมลพิษที่ปนเปอนบริเวณช้ันน้ําอิม่ตัว(saturated zone) 
Permeable reaction barriers การยอยสลายทางกายภาพหรือชีวภาพของสารมลพษิบริเวณตวักลางกั้นขวาง 
Vacuum vapor extraction การระเหย (ภายในหลุมเจาะ) ของสารมลพษิที่ปนเปอนบริเวณดินอิ่มน้ํา 

Ex situ รายละเอียดกระบวนการ 
Ex situ bioremediation การยอยสลายทางชีวภาพของสารมลพษิโดยใชจุลนิทรีย 
Air stripping การระเหยของสารมลพษิ 
Carbon adsorption การดูดซับสารมลพษิโดยใชผงถานกัมมันต 
Ion exchange การแลกเปลี่ยนประจุกันระหวางสารมลพษิกับเรซินชนิด ion exchange 
Alkaline precipitation การปรับคาความเปนกรดตางเพ่ือใหสารที่ละลายในน้ําบาดาลตกตะกอนแยกออกมา 
Membrane การใชเยื่อเลอืกผาน หรือเยื่อทีม่ีรูพรุนขนาดตางๆ ในการกรอง หรือแยกสารมลพษิ 
Wetlands treatment การบําบัดสารมลพษิในพืน้ท่ีชุมน้ํา 
Electro kinetic decontamination การละลายของสารมลพษิในสภาวะที่เปนกรด 

 
6.1 การฟนฟูแหลงนํ้าบาดาลที่ปนเปอนมลพิษ

โดยวิธีการทางชีวภาพ 
การฟนฟูทางชีวภาพ  (bioremediation) 

หมายถึง การใชระบบบําบัดทางชีวภาพเพื่อลดความ
เขมขนของสารอันตรายในบริเวณท่ีมีการปนเปอน 
เชน การกําจัดสารอันตรายในนํ้าบาดาล ดิน หนองนํ้า 
และกากตะกอนมลพิษ การฟนฟูทางชีวภาพ เปนวิธีท่ี
ใช กันอยางแพรหลาย เ น่ืองจากมีตนทุนต่ํา และ
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางการบําบัดสารมลพิษมีความ
รุนแรงนอยกวา เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีทางกายภาพ 
และวิธีทางเคมี อยางไรก็ตาม วิธีน้ีอาจใชไมไดผลนัก
ในบริเวณแหลงนํ้าบาดาลที่มีการปนเปอนสารมลพิษ
ในปริมาณที่สูงมากๆ แตสามารถนํามาใชในการบําบัด
สารมลพิษรวมกับวิธีการบําบัดแบบอื่นได นอกจาก 
น้ันแลวบริเวณแหลงนํ้าบาดาลที่ปนเปอนท่ีสภาวะ
แตกตางกัน ก็จําเปนจะตองใชเทคนิคและวิธีการ
เฉพาะอยางแตกตางกัน สําหรับการฟนฟูทางชีวภาพ

ในแหลงนํ้าบาดาลก็สามารถแบงออกไดเปนทั้งการ
บําบัดโดยวิธีทางชีวภาพแบบ in situ และ ex situ ซ่ึง
มีเทคนิคและหลักการ ดังตอไปน้ี 

6.1.1 การฟนฟูโดยวิธีทางชีวภาพแบบ in situ  
การฟนฟูแหลงนํ้าบาดาลโดยวิธีทางชีว-

ภาพแบบ In situ (In situ bioremediation) เปนการ
ปรับสภาวะบริเวณแหลงนํ้าบาดาลที่มีการปนเปอนให
มีความเหมาะสม เพ่ือใหเกิดการบําบัดสารมลพิษทาง
ชีวภาพในบริเวณท่ีมีการปนเปอนไดดีข้ึน ประกอบ 
ดวยเทคนิคตางๆ ดังตอไปน้ี 

(1) การเติมจุลินทรีย (bioaugmentation) 
เทคนิคน้ีเปนการเติมจุลินทรียท่ีมีความสามารถในการ
บําบัดสารมลพิษลงในบริเวณแหลงนํ้าบาดาลที่มีการ
ปนเปอนโดยตรง เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัด 
โดยจะตองมีการคัดเลือกจุลินทรีย ที่มีความคงทนตอ
สารมลพิษ และมีความสามารถในการบําบัดสารมลพิษ
ผานกลไกตางๆ ไดแก การยอยสลายสารมลพิษ เพ่ือ
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เปนแหลงอาหารหรือแหลงพลังงาน การดูดซับและ
สะสมสารมลพิษไวบนผิวเซลลหรือในเซลล หรือการ
เปล่ียนรูปหรือยอยสลายสารมลพิษใหอยูในรูปที่มี
ความเปนพิษนอยลง หรือไมมีความเปนพิษเหลืออยู 
จุลินทรียที่นํามาใชอาจอยูในรูปเซลลอิสระหรือเซลลท่ี
ถูกตรึงบนวัสดุพยุงตางๆ  ท้ังน้ี การใชเซลลตรึงรูปจะ
มีขอดี คือ วัสดุพยุงจะชวยปองกันเซลลจากสภาวะ
รุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 
คาความเปนกรดดาง หรือความเขมขนของสารมลพิษ 
ซ่ึงจะชวยใหจุลินทรียมีอัตราการอยูรอดในสิ่งแวดลอม
สูงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถลดการกระจายตัวของ
จุลินทรียเขาสู ส่ิงแวดลอมบริเวณอื่นๆ ไดอีกดวย 
อยางไรก็ตามความสามารถในการแพรของสารมลพิษ
เขาถึงเซลลจุลินทรียอาจถูกจํากัดโดยวัสดุพยุงท่ีใชใน
การตรึงเซลล 

(2) การกระตุนจุลินทรียประจําถิ่น (bio-
stimulation) โดยปกติแลวในแหลงนํ้าบาดาล (ช้ัน 
aquifer) จะมีจุลินทรียบางชนิดเจริญอยูเรียกวาจุลินทรีย
ประจําถิ่น (indigenous microorganisms) เทคนิคน้ีจะ
เปนการกระตุนจุลินทรียประจําถ่ินท่ีมีอยูในแหลงนํ้า
บาดาลน้ีใหมีความสามารถในการบําบัดสารมลพิษ 
หรือเพิ่มความสามารถในการบําบัดสารมลพิษ ผาน
กลไกการบําบัดสารมลพิษโดยจุลินทรีย ไดแก การ
ยอยสลายสารมลพิษเพ่ือเปนแหลงอาหารหรือแหลง
พลังงาน การดูดซับและสะสมสารมลพิษไวบนผิว
เซลลหรือในเซลลหรือการเปลี่ยนรูปหรือยอยสลาย
สารมลพิษใหอยูในรูปท่ีมีความเปนพิษนอยลง หรือไม
มีความเปนพิษเหลืออยู ซ่ึงทําไดโดยการเติมสาร 
อาหาร แหลงพลังงาน แรธาตุ หรือตัวรับอิเล็คตรอน 
ท่ีจําเปนตอการเจริญ และการอยูรอดของจุลินทรีย
ประจําถิ่น ลงไปในแหลงนํ้าบาดาลที่มีการปนเปอน
สารมลพิษ เพ่ือเพ่ิมกิจกรรมในการบําบัดสารมลพิษ
ใหดีขึ้น เพ่ือใหใชเทคนิคน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จะตองมีการศึกษาเพื่อหาแหลงอาหาร หรือปจจัย
ตางๆ ท่ีเหมาะสม ในบางกรณีอาจมีการเติมสารที่จะ
ชวยเหน่ียวนําใหจุลินทรียผลิตเอ็นไซมที่ใชในการยอย
สลายสารมลพิษ ซ่ึงลักษณะน้ีเรียกวาการยอยสลาย
สารมลพิษแบบโคเมทาบอลิซึม (co metabolism) 

(3) การเติมอากาศ (bioventing หรือ 
biosparging) เทคนิคน้ีจะมีการเติมอากาศลงไปใน
แหลงนํ้าบาดาลที่มีการปนเปอนสารมลพิษ โดยการ
สูบอัดอากาศผานทอลงไปยังบริเวณท่ีต่ํากวาระดับนํ้า
บาดาล อากาศที่เติมลงไปจะกระจายตัวในนํ้าบาดาล 
เปนการเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในนํ้าบาดาลให มี
ปริมาณเพียงพอตอการเจริญและกิจกรรมของจุลิน-
ทรียชนิดที่ตองการอากาศ ซ่ึงก็เปนอีกวิธีหน่ึงท่ีจะ
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดสารมลพิษโดย
จุลินทรียประจําถ่ินในแหลงนํ้าบาดาลได โดยกลไก
การบําบัดสารที่เก่ียวของกับเทคนิคน้ี ไดแก กลไก
การบําบัดสารมลพิษโดยจุลินทรียดังอธิบายแลว
ขางตน 

(4) การใช ตัวกลาง ก้ันขวางชีวภาพ 
(reactive biobarrier) การฟนฟูแหลงนํ้าบาดาลโดยใช
ตัวกลางกั้นขวางทางชีวภาพ จะเปนการสรางกําแพง
ชีวภาพขวางทิศทางการไหลของน้ําบาดาลที่มีการ
ปนเปอน เ พ่ือมิใหสารมลพิษมีการกระจายและ
ปนเปอนไปตามทิศทางการไหลของน้ําบาดาล ซ่ึง
กําแพงดังกลาวจะมีคุณสมบัติเฉพาะ คือ ยอมใหนํ้า
บาดาลไหลผานไปได แตสารมลพิษจะถูกกําจัด
ระหวางที่นํ้าบาดาลเคลื่อนท่ีผานกําแพงน้ี โดยตองทํา
การขุดเจาะดินเหนือบริเวณสุดปลายน้ําบาดาลมีการ
ปนเปอนสารมลพิษลึกจนถึงช้ันดินที่นํ้าไมสามารถซึม
ผานได (impermeable layer) หลังจากขุดดินออกแลว
จึงเติมวัสดุชีวภาพที่สามารถสงเสริมการบําบัดสาร
มลพิษน้ันๆ ไดลงไปแทน ซ่ึงวัสดุชีวภาพท่ีนํามาใช
โดยมากแลวจะเปนเปนเช้ือจุลินทรียท่ีตรึงไวในวัสดุ
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พยุงหรืออาจมีการเติมวัสดุท่ีเปนแหลงอาหารของ
จุลินทรียรวมดวย เม่ือนํ้าบาดาลที่มีการปนเปอนสาร
มลพิษไหลสูตัวกลางชีวภาพนี้ จะเกิดกลไกการบําบัด
สารมลพิษโดยจุลินทรียขึ้น รวมกับกลไกการกรองสาร
มลพิษใหอยูติดกับวัสดุพยุง หรือวัสดุอื่นๆ ท่ีเติมลงไป 
จากน้ันนํ้าบาดาลที่ผานตัวกลางนี้ออกมาจะมีปริมาณ
สารมลพิษลดลง หรือปราศจากสารมลพิษดังกลาว 
การที่จะใชเทคนิคน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ จะตอง
ศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการบําบัดกอน เชน 
ชนิดและความหนาแนนของจุลินทรีย ความหนาของ
ตัวกลางกั้นขวางทางชีวภาพที่จะทําใหกระบวนการ
บําบัดเกิดขึ้นอยางสมบูรณ รวมไปถึงความยาว และ
ทิศทางการจัดวางของตัวกลางซ่ึงควรจะครอบคลุม
การกระจายตัวของสารมลพิษอยางท่ัวถึง เทคนิคน้ี
สามารถใชในการบําบัดแบบ ex situ ได โดยการปม
นํ้าบาดาลที่มีการปนเปอนผานตัวก้ันขวางทางชีวภาพ 
ท่ีทําการบรรจุไวในลักษณะที่เปนคอลัมน สารมลพิษท่ี
อยู ในนํ้าบาดาลก็จะถูกกําจัดโดยอาศัยหลักการ
เดียวกัน 

(5) การกรองโดยใชตัวกรองชีวภาพ 
(biofilter) วัสดุท่ีนํามาใชเปนตัวกรองในเทคนิคน้ีเปน
วัสดุที่ไดจากธรรมชาติท่ีมีรูพรุน หรืออาจมีการตรึง
จุลินทรียท่ีมีความสามารถในการบําบัดไวดวยก็ได 
โดยจะมีการสรางเปนกําแพงในลักษณะเดียวกันกับ
ตัวกลางกั้นขวางทางชีวภาพ เม่ือนํ้าบาดาลที่มีการ
ปนเปอนสารมลพิษไหลสู ตัวกรองชีวภาพน้ี สาร
มลพิษจะถูกดักจับไวในรูพรุนของตัวกรอง ถามี
จุลินทรียตรึงอยูดวยก็จะเกิดระบวนการบําบัดโดย
จุลินทรียรวมดวย นํ้าบาดาลที่ผานออกมาจะมีปริมาณ
สารมลพิษลดลง หรือปราศจากสารมลพิษ ซ่ึงจะตองมี
การศึกษาเพื่อหาชนิดของตัวกรองท่ีเหมาะสมในการ
บําบัดสารมลพิษแตละชนิดกอน เพ่ือใหสามารถใช
เทคนิคน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ เทคนิคน้ีสามารถใช

ในการบําบัดแบบ Ex situ ได โดยการปมนํ้าบาดาลที่
มีการปนเปอนผานตัวกรองชีวภาพ จากนั้นสารมลพิษ
ท่ีอยูในนํ้าบาดาลก็จะถูกกําจัดโดยอาศัยหลักการ
เดียวกัน 

(6) การฟนฟูโดยพืช (phytoremedia-
tion) การฟนฟูนํ้านํ้าบาดาลที่ปนเปอนสารมลพิษโดย
ใชพืชเปนอีกเทคนิคหน่ึงที่ มีประสิทธิภาพในการ
บําบัดสารปนเปอนหลายชนิด ขึ้นอยูกับชนิดของพืชท่ี
ใช แตทวาวิธีน้ีจะใชไดผลไมดีเทาท่ีควรหากพื้นท่ีน้ันมี
ความเขมขนของสารปนเปอนในปริมาณที่สูงมาก ใน
ขั้นตอนการบําบัดจะมีการปลูกพืชเหนือบริเวณท่ีนํ้า
บาดาลมีการปนเปอน เพื่อใหรากพืชมีการแทรกตัวลง
สูช้ันนํ้าบาดาล และเกิดกระบวนการบําบัดสารมลพิษ
ผานกลไกตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 4 ซ่ึงการบําบัด
นํ้าบาดาลโดยใชพืช แบบ in situ น้ีมีขอจํากัด คือ 
ระดับนํ้าบาดาลที่มีการปนเปอนตองไมลึกจนเกินไป 
คือ ไมควรลึกเกิน 5 ม. สารมลพิษจะตองละลายนํ้าได
คอนขางดี และพื้นดินบริเวณที่มีการปลูกพืชจะตองมี
ปริมาณธาตุอาหาร เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โปแทสเซียม ท่ีเพียงพอตอการเจริญของพืช โดย
จะตองมีการศึกษาเพื่อคัดเลือกสายพันธุพืชท่ีมีความ 
สามารถในการทนและบําบัดสารมลพิษที่ตองการได  

(7) การบําบัดตัวเองโดยธรรมชาติ (intrin-
sic remediation หรือ natural attenuation) การฟนฟู
นํ้าบาดาลดวยวิธีการนี้อยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วา 
บริเวณแหลงนํ้าบาดาลที่มีการปนเปอนสารมลพิษ
น้ันๆ มีจํานวนจุลินทรียท่ีมีความสามารถในการบําบัด
สารมลพิษ ปริมาณสารอาหาร และปจจัยที่เก่ียวของ
กับการบําบัดสารมลพิษท่ีเหมาะสมเพียงพออยูแลว 
นอกจากนี้ยังมีกลไกธรรมชาติทั้งทางดานกายภาพ 
และดานเคมี เชน การดูดซับสารมลพิษโดยวัสดุในช้ัน
หินอุมนํ้า การตกตะกอน และการเกิด ปฏิกิริยา
รวมตัวกันของสารมลพิษ ซ่ึงกลไกเหลาน้ีจะชวย
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ตารางที่ 4   กลไกที่เก่ียวของกับการฟนฟูโดยใชพืช 

กลไกการฟนฟูโดยใชพืช กระบวนการที่เกีย่วของ 

การสรางสมดุลโดยพืช 
(Phytostabilization) 

-  พืชเปนตัวควบคุมความเปนกรด-ดาง แกสในดิน และสภาวะลด 
หรือเพิ่มออกซเิจนในดินเพื่อตรึงสารปนเปอนไวบริเวณรากพืช 

การยอยสลายบริเวณรากพืช 
(Rhizodegradation) 

-  สารคัดหลั่ง (exudates) จากพชืจะเปนตัวกระตุนใหจํานวนแบคทีเรีย
บริเวณรอบรากพชืเพิม่ขึ้น  

-  สารคัดหลั่งจะกระตุนใหการยอยสลายสารปนเปอนโดยเชื้อราและ
จุลนิทรียดีขึ้น 

-  รากพืชจะเปนตัวดูดออกซิเจนใหกับจุลนิทรียประเภทใชอากาศ 
การกรองโดยรากพืช (Rhizofiltration) -  สารประกอบถูกดูดซับโดยรากพืช 

การยอยสลายโดยพืช 
(Phytodegradation) 

-  พืชจะดูดซับ เก็บ และยอยสลายสารประกอบอินทรียบางชนิด 
ใหเปนสารที่ไมมพีษิ ซึ่งอาจถูกยอยสลายตอไปโดยจุลนิทรีย 
และกระบวนการอื่น ๆ ทําใหมีความเปนพษินอยลง 

 
ปองกันการกระจายตัวของสารมลพิษไดอีกทางหนึ่ง 
การบําบัดโดยวิธีการน้ี จึงเพียงแคตรวจติดตามผล
การบําบัดสารมลพิษจากกระบวนการทางธรรมชาติ
เหลาน้ี อยางไรก็ตามการบําบัดโดยวิธีน้ีจะไดผลดีก็
ตอเม่ือมีการฟนฟูบริเวณแหลงกําเนิดสารมลพิษ 
(source) ท่ีตองการบําบัดเสียกอน แลวจึงปลอยใหมี
กระบวนการบําบัดตัวเองโดยธรรมชาติบริเวณที่สาร
มลพิษกระจายตัวไป 

6.1.1 การฟนฟูโดยวิธีทางชีวภาพแบบ ex situ  
การฟนฟูโดยวิธีทางชีวภาพแบบ ex situ 

(ex situ bioremediation) ตองทําการสูบนํ้าบาดาล
ออกมาจากชั้นหินอุมนํ้าแลวจึงนําไปบําบัดตอโดยวิธี
ทางชีวภาพ ซ่ึงประกอบดวยเทคนิคและหลักการ
ดังตอไปน้ี 

(1)  ถังปฏิกรณชีวภาพ (bioreactor) การ
ฟนฟูคุณภาพนํ้าบาดาลในถังปฏิกรณชีวภาพเปนการ
บําบัดสารมลพิษโดยใชถังปฏิกรณชีวภาพแบบตางๆ 
ท่ีมีการออกแบบเพื่อใหสามารถควบคุมสภาวะและ

ปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการบําบัดสาร
มลพิษไดงายกวาวิธีการบําบัดแบบ in situ โดยนํ้า
บาดาลที่มีการปนเปอนจะถูกสูบเขาสูถังปฏิกรณที่มี
การเติมจุลินทรียที่มีความสามารถในการบําบัดสาร
มลพิษท่ีตองการอยูแลว ท้ังน้ีอาจมีการเติมสารอาหาร 
หรือปจจัยที่จําเปนตอการเจริญและการบําบัดสาร
มลพิษของจุลินทรียรวมดวย โดยจุลินทรียที่จะนํา 
มาใชเปนไดทั้งกลุมจุลินทรีย เชน กากตะกอนจาก
ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบตางๆ หรือเปนจุลินทรียเดี่ยว
ท่ีมีความสามารถในการบําบัดสารมลพิษไดโดยตรง 
ซ่ึงโดยมากแลวสามารถคัดแยกจุลินทรียเหลาน้ีไดจาก
บริเวณที่มีการปนเปอนสารมลพิษที่ตองการบําบัด 
หรือในบางกรณีอาจไมตองมีการเติมจุลินทรียลงไปใน
ถังปฏิกรณ แตตองจัดสภาวะตางๆ ในถังปฏิกรณให
เหมาะสมสําหรับจุลินทรียท่ีมีอยูแลวในนํ้าบาดาลที่จะ
ทําการฟนฟู อาจใชเทคนิคการกระตุนจุลินทรีย และ
การเติมอากาศรวมดวย การใชงานจุลินทรียเหลาน้ี
อาจใชในรูปเซลลแขวนลอย ลักษณะคลายกับการ
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บําบัดนํ้าเสียโดยใชระบบ activated sludge หรือ Up 
flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) หรืออาจ
เปนเซลลที่ถูกตรึงไวกับวัสดุพยุง ลักษณะคลายกับ
การบําบัดนํ้าเสียในถังปฏิกรณแบบ rotating biological 
contactor หรือ trickling filter การใชเทคนิคน้ี จะตองมี
การศึกษาเพื่อหาชนิดของจุลินทรีย สภาวะ และระยะ 
เวลาที่เหมาะสมในการบําบัดสารมลพิษแตละชนิด 

(2) การบําบัดสารมลพิษแบบก่ึงแข็งก่ึง
เหลว (slurry phase treatment) วิธีน้ีเปนการนํานํ้า
บาดาลที่ปนเปอนสารมลพิษมาผสมกับดิน แลวทํา
การบําบัดในถังปฏิกรณแบบตางๆ มีวัตถุประสงค
หลัก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดสารมลพิษโดย
การทํางานของจุลินทรียในดิน ซ่ึงอาจมีการเติมแหลง
อาหารและปจจัยตางๆ ที่จําเปนสําหรับกิจกรรมของ 
จุลินทรียรวมดวย เม่ือส้ินสุดกระบวนการบําบัดสาร
มลพิษทั้งในสวนที่เปนนํ้าและสวนท่ีเปนดินจะตองมี
ความเขมขนลดลงจนถึงจุด ท่ีตองการ  หรือเกิด
กระบวนการบําบัดโดยสมบูรณ หากมีการใชเทคนิค
การเติมจุลินทรีย ท่ีมีความสามารถโดยตรงในการ
บําบัดสารมลพิษรวมดวย ก็จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบําบัดไดดียิ่งขึ้น 

(3) การบําบัดสารมลพิษในพ้ืนท่ีชุมนํ้า 
(wetlands treatment) การฟนฟูนํ้าบาดาลในพื้นที่ชุม
นํ้าน้ี เปนการสรางแองนํ้าท่ีมีการปลูกพืชที่เติบโตได
ในพื้นที่ชุมนํ้า อาจมีการรองพื้นแองนํ้าน้ีดวยวัสดุท่ีนํ้า
ไมสามารถไหลผานได เพ่ือปองกันการปนเปอนของ
สารมลพิษสู ช้ันดินบริเวณใกลเคียง กระบวนการ
บําบัดจะทําการปลอยนํ้าบาดาลที่มีการปนเปอนให
ไหลผานบึง ซ่ึงมีทั้งการปลอยนํ้าบาดาลใหไหลผาน
บริเวณลําตนพืช หรือไหลผานบริเวณรากพืช เทคนิค
การบําบัดน้ีเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนํามาใช
ในการบําบัดสารมลพิษไดหลากหลายชนิดในเวลา
เดียวกัน โดยบริเวณแองนํ้าน้ันจะประกอบดวย 2 สวน 

คือ บริเวณผิวนํ้าซ่ึงจะมีปริมาณออกซิเจนสูง และ
บริเวณที่อยูลึกลงไป ซ่ึงจะมีปริมาณออกซิเจนต่ํา จึง
ทําใหจุ ลินทรียหลากหลายชนิดเจริญและทํางาน
รวมกันเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมการบําบัดสารมลพิษ โดย
จุ ลินทรีย เหลา น้ีมีชีวิตอยูไดทั้ งในรูปท่ีเปนเซลล
แขวนลอยในน้ํา และเกาะติดอยูกับลําตน ใบ และราก
พืช และยังสามารถเกาะติดอยูบนผิว ดิน ทราย หิน 
หรือวัสดุอื่นๆ ที่ใชในการกอสรางแองนํ้าไดอีกดวย 
นอกจากน้ัน ยังมีกลไกการบําบัดสารมลพิษโดยพืชท่ี
ปลูกในบึง ลักษณะเหมือนกับกลไกการบําบัดสาร
มลพิษโดยใชพืช (phytoremediation) ที่อธิบายแลว 
เทคนิคการบําบัดสารมลพิษในพ้ืนท่ีชุมนํ้าน้ี นอกจาก
จะสามารถบําบัดสารมลพิษหลายชนิดในเวลาเดียวกัน
แลว ยังมีขอดีคือ มีตนทุนต่ํา การดําเนินระบบ และ
การบํารุงรักษาระบบทําไดงาย และสามารถใชเปน
สถานที่พักผอนหยอนใจไดอีกดวย อยางไรก็ตาม
เทคนิคน้ียังมีขอจํากัด คือ ตองใชพ้ืนท่ีมากในการ
สรางระบบ อาจเกิดปญหาการรบกวนโดยยุงและ
แมลงตางๆ และเม่ือใชงานเปนระยะเวลานานควรมี
การลางระบบเพ่ือลดการสะสมของสารมลพิษใน
ตะกอนดิน 

6.2 การฟนฟูแหลงนํ้าบาดาลที่ปนเปอนจาก
กิจกรรมของมนุษย 

6.2.1 การฟนฟูแหลงนํ้าบาดาลที่ปนเปอน 
โลหะหนัก  

โลหะหนักท่ีมีการกําหนดคาความเขมขน
สูงสุดไวในมาตรฐานคุณภาพนํ้าบาดาล ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 
2543) ไดแก แคดเมียม (cadmium) โครเมียมชนิด 
เฮกซะวาเลนซ (hexavalent chromium) ทองแดง 
(copper) ตะก่ัว (lead) แมงกานีส (manganese) นิกเกิล 
(nickel) สังกะสี (zinc) สารหนู (arsenic) ซีลีเนียม 
(selenium) และปรอท (mercury) ซ่ึงสามารถใชวิธีการ
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ทางชีวภาพในการกําจัดโลหะหนักเหลาน้ีจากนํ้า
บาดาลได แตเน่ืองจากโลหะหนักไมสามารถถูกยอย
สลายใหหมดไปได ดังน้ันในกระบวนการกําจัดโลหะ
หนักออกจากน้ําบาลดาลดวยวิธีทางธรรมชาติ จึงตอง
ใชกลไกอื่นๆ ท่ีไมใชการยอยสลาย ไดแก การตรึง
หรือสะสมโลหะหนัก การตกตะกอน การกรองดวยตัว
กรองชีวภาพ การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน 
และการเปลี่ยนรูปโลหะหนักใหอยูในรูปของแข็งเพ่ือ
ตกตะกอนออกมา หรือเปล่ียนไปอยูในรูปที่มีความ
เปนพิษนอยลง โดยใชเทคนิคตอไปน้ี 

(1) การบําบัดโลหะหนักดวยเทคนิคการ
เติมจุลินทรียแบบ in situ และในถังปฏิกรณชีวภาพ 
กระบวนการบําบัดโดยใชเทคนิคน้ี จะเร่ิมตนจากการ
คัดแยกจุลินทรียท่ีมีความสามารถในการทนตอโลหะ
หนักที่ตองการบําบัด โดยมากจะคัดแยกจากดินหรือ
นํ้า ในบริเวณท่ีมีการปนเปอนโลหะหนักชนิดน้ันๆ 
เปนเวลานาน หรือใชเทคนิค acclimatization โดยนํา
วัสดุท่ีเปนแหลงใหจุลินทรีย เชน ดิน นํ้า หรือกาก
ตะกอนจุลินทรียจากระบบบําบัดนํ้าเสียแบบตางๆ 
เปนตน มาผสมกับโลหะหนักดังกลาว แลวปลอยทิ้งไว 
เพ่ือใหจุลินทรียมีการปรับตัวใหมีความสามารถในการ
ทนตอโลหะหนักได เ ม่ือคัดแยกไดแลวจึงนํามา
ทดสอบความสามารถและหาสภาวะที่เหมาะสมตอ
การบําบัดโลหะหนัก  เน่ืองจากจุลินทรียไมสามรถ
ยอยสลายโลหะหนักเพ่ือเปนแหลงพลังงานได กลไก
การบําบัดโลหะหนักโดยใชจุลินทรียจึงมี 2 กลไก
ดวยกัน ไดแก ดวยกลไกการสะสมโลหะหนักโดย
จุลินทรีย (bioaccumulation/biosorption) และหรือ 
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน หรือการตก- 
ตะกอน (oxidation-reduction or precipitation) ดัง
อธิบายในตารางที่  3  เ ม่ือไดจุ ลินทรีย ท่ี มีความ 
สามารถตามตองการและทราบสภาวะที่เหมาะสมแลว 
ทําการเพาะเลี้ยงเพ่ือเพ่ิมจํานวนจุลินทรีย แลวจึงเติม

จุ ลินทรียลงในบริเวณท่ีแหลง นํ้าบาดาลที่ มีการ
ปนเปอนเพ่ือบําบัดสารมลพิษโดยตรง วิธีการนี้จะไม
สามารถกําหนดสภาวะที่เหมาะสมเพื่อเพ่ิมประสิทธิ-
ภาพการบําบัดได อีกวิธีหน่ึงคือเติมจุลินทรียที่ทําการ
เพาะเล้ียงลงในถังปฏิกรณชีวภาพ วิธีน้ีจะสามารถ
ควบคุมและกําหนดสภาวะที่เหมาะสมในการบําบัด
โลหะหนักในถังปฏิกรณชีวภาพได เชน ความเขมขน
ของโลหะหนัก ในนํ้าบาดาล คาความเปนกรดดาง 
อุณหภูมิ อัตราการเติมอากาศ และอัตราการกวนผสม 
เปนตน ซ่ึงจะทําใหกระบวนการบําบัดเกิดประสิทธิ-
ภาพสูงสุดได แตจะตองใชตนทุนสูงในการสรางถัง
ปฏิกรณ และการดูแลรักษาระบบ ในกรณีท่ีนํ้าบาดาล
มีการปนเปอนโดยโลหะหนักหลายชนิด อาจใช
จุลินทรียหลากหลายสายพันธุเพ่ือใหทํางานรวมกันใน
ลักษณะที่เรียกวากลุมจุลินทรีย (mixed culture) หรือ
จุลินทรียบางชนิดจะมีความสามารถในสะสมโลหะได
หลากหลายชนิด ก็ใชจุลินทรียสายพันธุน้ันๆ เพียง
ชนิดเดียว (pure culture) ได  ขอจํากัดของเทคนิคน้ี 
คือ หากความเขมขนของโลหะหนักในนํ้าบาดาลในสูง
เกินไป อาจกอใหเกิดความเปนพิษตอจุลินทรีย ทําให
ประสิทธิภาพการบําบัดลดลง  ทั้ ง น้ีขึ้นกับความ 
สามารถของจุลินทรียแตละชนิดท่ีนํามาใชในการ
บําบัด นอกจากนี้ ชนิดและความเปนพิษของโลหะ
หนักที่ตองการบําบัดตอจุลินทรียก็มีผลตอประสิทธิ-
ภาพการบําบัดดวยเชนกัน ในกรณีที่ใชการบําบัดโดย 
จุลินทรียแบบ in situ จุลินทรียท่ีเติมลงไปในแหลงนํ้า
บาดาลอาจเกิดการกระจายตัวปนเปอนเขาสูส่ิงแวด-
ลอมบริเวณใกลเคียงได ซ่ึงสามารถแกไขปญหาน้ีได
โดยใชเทคนิคการตรึงจุลินทรียไวบนวัสดุพยุง กอนทํา
การเติมลงสูแหลงนํ้าบาดาลที่มีการปนเปอน โดย
เซลลตรึงของจุลินทรียที่คัดแยกไดน้ีสามารถนําไปใช
ในการสรางตัวกลางก้ันขวางทางชีวภาพเพื่อทําการ
บําบัดโลหะหนักในแหลงนํ้าบาดาลแบบทั้งในแบบ in 
situ และ ex situ ในคอลัมน ดังอธิบายแลวขางตน 
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(2) การบําบัดโลหะหนักดวยเทคนิคการ
กระตุนจุลินทรียแบบ in situ และในถังปฏิกรณ
ชีวภาพ กระบวนการบําบัดโดยใชเทคนิคน้ีจะเร่ิมตน
จากการศึกษาหาแหลงอาหาร หรือปจจัยท่ีเหมาะสม 
รวมไปถึงความเขมขนของปจจัยน้ันๆ ท่ีเหมาะสม
สําหรับจุลินทรียประจําถิ่น ในการบําบัดโลหะหนักท่ี
ปนเปอนในนํ้าบาดาล เชน แหลงคารบอน หรือแหลง
ไนโตรเจนมีทั้งท่ีเปนสารประกอบอินทรีย และสาร 
ประกอบอนินทรียบริสุทธิ์ เชน กลูโคส และแอมโม-
เนียมคลอไรดหรือวัสดุทางธรรมชาติ/วัสดุเหลือท้ิงทาง
ธรรมชาติ เชน กากน้ําตาล ฟางขาว ชานออย และซัง
ขาวโพด โดยนําวัสดุเหลาน้ีมาเติมลงในลงในบริเวณท่ี
แหลงนํ้าบาดาลที่มีการปนเปอน หรือเติมลงในถัง
ปฏิกรณชีวภาพซ่ึงจะสามารถควบคุมและกําหนด
สภาวะที่เหมาะสมในการบําบัดโลหะหนักไดดีกวา 
จากน้ันจุลินทรียท่ีเจริญในนํ้าบาดาลจะใชสารประกอบ
หรือวัสดุที่ เติมลงไปเพ่ือเปนแหลงพลัง หรือเปน
ตัวรับอิเล็คตรอน ทําใหจุลินทรียมีการเจริญเติบโตได
ดีย่ิงขึ้น ซ่ึงเปนการเพิ่มกิจกรรมการบําบัดโลหะหนัก
ไดอีกวิธีหน่ึง อยางไรก็ตามวิธีน้ีอาจใชไมไดผลหากใน
แหลงนํ้าบาดาลที่ มีการปนเปอนไมมีจุลินทรียที่ มี
ความสามารถในการบําบัดปนอยู จึงมักนิยมใชวิธีน้ี
รวมกับเทคนิคการเติมจุลินทรียที่มีความสามารถใน
การบําบัดโลหะหนักโดยตรง เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
การบําบัดใหดียิ่งขึ้น 

(3) การบําบัดโลหะหนักโดยพืช และ
การปลูกพืชในพ้ืนท่ีชุมนํ้า การฟนฟูนํ้าบาดาลที่
ปนเปอนโลหะหนักโดยใชพืชเปนวิธีท่ีไดรับความนิยม 
เน่ืองจากพืชมีกลไกหลายอยางท่ีสามารถกําจัดโลหะ
หนักออกจากน้ําบาดาลได ดังแสดงในตารางที่ 4 
ขั้นตอนจะเริ่มตนจากการศึกษาเพื่อคัดเลือกหาพืชท่ีมี
ความทนตอโลหะหนัก และสามารถกําจัดโลหะหนัก
จากนํ้าบาดาลได พืชเหลาน้ี โดยมากจะใชพันธุพืชท่ี

สามารถเจริญเติบโตไดดีไดในระบบท่ีรากตองแชอยู
ในนํ้า หรืออยูในพ้ืนที่ชุมนํ้า และมีการเจริญเติบโตได
ในทองถิ่นใกลเคียงบริเวณพ้ืนที่ปนเปอน เพ่ือความ
สะดวกในการจัดหา เม่ือไดชนิดของพืชที่ตองการแลว 
กรณีที่เปนพืชท่ีขยายพันธุโดยใชเมล็ด จะตองทําการ
เพาะเล้ียงตนออนของพืช ใหมีอายุที่เหมาะสม (ขึ้นอยู
กับชนิดของพืช) แลวจึงยายพืชไปปลูกในพื้นดินเหนือ
บริเวณท่ีนํ้าบาดาลมีการปนเปอน หากเปนพืชท่ี
ขยายพันธุโดยใชหนอ หรือลําตน ก็สามารถนําหนอ 
หรือลําตน มาใชไดเลย หรืออาจมีการอนุบาลพืชกอน
นําไปปลูกในพื้นท่ีจริงดวยก็ได โดยรากพืชจะชอนไช
ลงไปถึงช้ันนํ้าบาดาลที่มีการปนเปอน และเกิดกลไก
การบําบัดผานกลไกตางๆ กรณีที่ทําการบําบัดโดยพืช
แบบ in situ น้ีระดับนํ้าบาดาลที่มีการปนเปอนตองไม
ลึกจนเกินไป และพื้นดินบริเวณท่ีมีการปลูกพืชจะตอง
ปริมาณธาตุอาหาร เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โปแทสเซียม ท่ีเพียงพอตอการเจริญของพืช และ
สามารถปลูกพืชหลายชนิดรวมกันไดในกรณีท่ีมีการ
ปนเปอนดวยโลหะหนักหลายชนิดสําหรับการบําบัด
นํ้าบาดาลโดยพืชแบบ ex situ หรือการสรางแองนํ้า 
โดยปกติจะปลูกพืชไดหลายชนิดในแองนํ้าเดียวกัน 
ท้ังท่ีเปนพืชท่ีเจริญไดดีในพ้ืนที่ชุมนํ้า และพืชลอยนํ้า 
ทําการสรางแองนํ้าใหมีขนาดตามตองการ ท้ังน้ีขึ้นอยู
กับปริมาณนํ้าบาดาลที่ตองการบําบัด โดยมีการรอง
พ้ืนแองนํ้าน้ีดวยวัสดุที่นํ้าไมสามารถซึมผานได เพ่ือ
ปองกันการปนเปอนของสารมลพิษสูช้ันดินบริเวณ
ใกลเคียง เม่ือปลูกพืชเสร็จแลว จะเร่ิมกระบวนการ
บําบัด โดยปลอยนํ้าบาดาลที่มีการปนเปอนใหไหล
ผานบึง  ซ่ึงมีทั้งการปลอยนํ้าบาดาลใหไหลผาน
บริเวณลําตนพืช หรือไหลผานบริเวณรากพืช เพ่ือให
โลหะหนักผานกลไกการบําบัดโดยพืชท่ีปลูกในบึง 
และกลไกธรรมชาติอื่นดังอธิบายแลวขางตน นํ้า
บาดาลที่ผานออกมาจากแองนํ้าน้ีจะไมมีโลหะหนัก
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ปนเปอน เม่ือใชงานเปนระยะเวลานานควรมีการลาง
ระบบเพ่ือลดการสะสมของโลหะหนักในตะกอนดิน 
หรือขุดลอกระบบเพ่ือนําตะกอนดินและพืชที่มีการ
สะสมโลหะหนักไปกําจัดตอไป 

(4) การบําบัดโลหะหนักตามธรรมชาติ
ในบริเวณท่ีนํ้าบาดาลมีการปนเปอนโลหะหนักใน
ปริมาณนอย หรือไมมีการนํานํ้าบาดาลบริเวณนั้นมา
ใชประโยชนในปริมาณ วิธีการบําบัดตัวเองตาม
ธรรมชาติ ก็เปนอีกวิธีหน่ึงท่ีสามารถนํามาใชในการ
กําจัดโลหะหนักจากน้ําบาดาลได โดยทําการตรวจ
ติดตามผลการบําบัดโลหะหนักจากกระบวนการทาง
ธรรมชาติ ดังอธิบายในรายละเอียดกระบวนการ และ
เฝาระวังเพ่ือไมใหโลหะหนักท่ีปนเปอน กระจายตัวไป
ยังแหลงนํ้าบาดาลบริเวณโดยรอบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บริเวณท่ีมีการสูบนํ้าบาดาลขึ้นมาใช 

6.2.2 การฟนฟูแหลงนํ้าบาดาลที่ปนเปอน
สารอินทรียระเหยงาย  

สารอินทรียระเหยงายที่มีการกําหนดคา
ความเขมขนสูงสุดไวในมาตรฐานคุณภาพนํ้าบาดาล 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับท่ี 
20 (พ.ศ. 2543)สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท 
ไดแก กลุมสารอินทรียระเหยงายชนิดที่ มีความ
หนาแนนนอยกวา นํ้า  ไดแก เบนซีน (benzene)  
เอทธิลเบนซีน (ethyl benzene) โทลูอีน (toluene)  
ไซลีน (xylene) และ สไตรีน (styrene) สารจําพวกนี้
จะมีการปนเปอนในนํ้าบาดาลบริเวณผิวหนาหรือ
ระดับนํ้าบาดาล และกระจายตัวไปตามทิศทางการ
ไหลของนํ้าบาดาล สารอินทรียระเหยงายอีกประเภท
หน่ึง ไดแก กลุมสารอินทรียระเหยงายชนิดท่ีมีความ
หนาแนนมากกวานํ้า ไดแก คารบอนเตตระคลอไรด 
(carbon tetrachloride) 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-di-
chloroethan) 1,1-ไดคลอโรเอธิลีน (1,1-dichloroethy-
lene) ซิส-1,2-ไดคลอโรเอธิลีน (cis-1,2-dichloro-

ethylene) ทรานส-1,2-ไดคลอโรเอธิลีน (trans-1,2-
dichloroethylene) ไดคลอโรมีเทน (dichlorome-
thane) เตตระคลอโรเอธิลีน (tetra chloro-ethylene) 
ไตรคลอโรเอธิลีน (trichloro-ethylene) 1,1,1-ไตรคลอ
โรเอธิลีน (1,1,1-trichlo-roethylene)  1,1,2-ไตรคลอ
โรเอธิลีน (1,1,2-trichlo-roethylene)  สารประกอบ
เหลาน้ีมีแนวโนมท่ีจะจมลงและรวมตัวกันอยูในช้ัน 
impermeable layer ลักษณะเปนกองสารอินทรีย เม่ือ
มีการไหลของนํ้าบาดาลผานกองสารอินทรียน้ี ก็จะ
เปรียบเสมือนเปนแหลงกําเนิดสาร (source) ในนํ้า
บาดาลอีกแหลงหน่ึง การที่จะฟนฟูใหไดประสิทธิ-
ภาพ ตรงตามเปาหมายจะตองมีการบําบัดแหลง 
กําเนิดสารนี้กอน โดยมากบริเวณแหลง กําเนิดสารจะ
มีความเขมขนสารอินทรียที่สูง การใชวิธีทางชีวภาพ
อาจไดผลไมดีนัก จึงตองมีการใชวิธีการบําบัดทาง
กายภาพหรือเคมีรวมดวยเพ่ือลดระยะเวลาการบําบัด 
จากนั้นจึงทําการฟนฟูบริเวณแหลงนํ้าบาดาลที่มีการ
กระจายตัวของสารอินทรียไปถึงซ่ึงจะมีความเขมขน
ต่ํากวา โดยสามารถใชวิธีการทางชีวภาพในการกําจัด
หรือยอยสลายสารอินทรียระเหยงายเหลาน้ีจากนํ้า
บาดาลได ผานกลไกการยอยสลาย การดูดซับหรือ
กรองดวยตัวกรองชีวภาพและการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน-รีดักชัน ดวยเทคนิคตางๆ ตอไปน้ี 

(1) การบําบัดสารอินทรียระเหยงายดวย
เทคนิคการเติมจุลินทรียแบบ in situ และในถัง
ปฏิกรณชีวภาพ การฟ น ฟู นํ้ าบาดาลที่ ปน เป อน
สารอินทรียระเหยงายโดยวิธีน้ี อาศัยหลักการที่วา
จุลินทรียจะมีกระบวนการเมทาบอลิซึมเพ่ือนําสาร 
อินทรียไปใชเปนแหลงคารบอน ไนโตรเจน หรือแหลง
พลังงานอื่นๆ หรือใชเปนตัวรับอิเล็ตรอนได โดย
จุลินทรียที่ มีความสามารถนี้จัดอยูในกลุม chemo-
heterotrophic กระบวนการที่เก่ียวของกับการยอย
สลายสารอินทรียโดยจุลินทรียแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5  กลไกการบําบัดโลหะหนักที่ปนเปอนในนํ้าบาดาลโดยจุลินทรีย 

กลไก ลักษณะกระบวนการ 

1. การสะสมโลหะหนักโดย
จุลนิทรีย (Bioaccumulation/ 
Biosorption) 

- จุลินทรียจะมีกลไกในการดูซับโลหะหนักที่ปนเปอนในน้ําบาดาลไวบนผวิ
เซลล กลไกในการลําเลยีงโลหะหนักเขาไปสะสมภายในเซลล และกลไกใน
การใชโลหะหนักในกระบวนการเมตาบอลซิึมของเซลล ทําใหโลหะหนักถูก
กําจัดออกจากน้ําบาดาล 

2. การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน-
รีดักชัน/การตกตะกอน 
(Oxidation reduction/ 
Precipitation) 

- สารที่ไดจากกระบวนการเมตาบลิซึมของจลุนิทรีย จะทําปฏิกิริยากับโลหะ
หนักที่ละลายอยูในน้ําบาดาลใหเปลีย่นไปอยูในรูปที่ไมละลายน้ํา หรือ
ตกตะกอนแยกออกจากน้ําบาดาล 

- การเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชัน-รีดักชันทําใหโลหะหนักเปลี่ยนไปอยูในรูปท่ีมี
ความเปนพษินอยลง 

ตารางที่ 6  วิธกีารฟนฟูโดยใชพืชในบริเวณท่ีมีการปนเปอนโลหะหนัก  

วิธีการ กระบวนการที่เกี่ยวของ 
1. การสรางสมดุลโดยพืช 

(phytostabilization) 
- พืชและสารประกอบที่หลั่งจากพชืเปนตัวควบคุมความเปนกรด-ดาง แกสใน
ดิน และสภาวะรีด็อกซในดินเพื่อตรึง หรือตกตะกอนโลหะหนัก หรือทําให
โลหะหนักเปลีย่นไปอยูในรูปที่มีความเปนพิษนอยลง 

2. การกระตุนจุลนิทรียรอบรากพืช 
(rhizosphere stimulation) 

- สารประกอบที่หลั่งจากพืช และออกซเิจนที่ซมึผานรากพืชจะชวยกระตุน
กิจกรรมการกําจัดโลหะหนักโดยจลุินทรียที่มีความสามารถในการบําบัด 

3. การสะสมในพชื 
(phytoaccumulation) 

- โลหะหนักถูกดดูซับดวยกลไกตางๆ เขาไปสะสมในสวนตางๆ ของพืช  

4. การกรองโดยรากพืช 
(rhizofiltration) 

- โลหะหนักจะถกูกรองและดูดซบัไวบริเวณรากพชื 

5. การระเหยโดยพืช 
(phytovolatilization) 

- โลหะที่ระเหยไดจะถูกดูดซับและเปลี่ยนสภาวะ และระเหยผานกระบวนการ
เมตาบอลิซึมของพืช 
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การบําบัดโดยวิธีการนี้จะเริ่มตนจากการ
คัดเลือกจุลินทรียท่ีมีความสามารถในการยอยสลาย
สารอินทรียท่ีเราตองการ เรียกวา degrader โดยมาก
จะคัดแยกจากดิน หรือนํ้า หรือวัสดุอื่นๆ ในบริเวณท่ีมี
การปนเปอนสารอินทรียชนิดน้ันๆ เปนเวลานาน โดย
ใชเทคนิค enrichment คือ เล้ียงจุลินทรียในอาหาร
เล้ียงเช้ือที่เติมสารอินทรียเพ่ือเปนแหลงพลังงาน เชน 
แหลงคารบอนเพียงอยางเดียว แหลงไนโตรเจนเพียง
อยางเดียว หรือเปนทั้งแหลงคารบอนและแหลง
ไนโตรเจน โดยไมมีการเติมสารอื่นเพื่อเปนแหลง
พลังงานรวมดวย เม่ือเล้ียงจุลินทรียในอาหารน้ีเปน
ระยะเวลานาน จุลินทรียบางชนิดจะมีการปรับตัวใหมี
ความสามารถในการยอยสลายสารอินทรียท่ีตองการ
บําบัด เพ่ือใชเปนแหลงพลังงานดังกลาวได เม่ือได
จุลินทรียท่ีตองการแลว จึงนํามาเติมลงในแหลงนํ้า
บาดาลที่มีการปนเปอนสารอินทรียน้ันๆ หรือเติมลง
ในถังปฏิกรณชีวภาพ หรือใชในการสรางตัวกลางก้ัน
ขวางทางชีวภาพลักษณะเดียวกันกับเทคนิคการเติม
จุลินทรียในการบําบัดโลหะหนักจากน้ําบาดาล ซ่ึง 
จุลินทรียแตละชนิดจะมีความสามารถในการบําบัด
สารอินทรียระเหยงายตางๆ ในสภาวะท่ีแตกตางกัน
ออกไป เชน บางชนิดยอยสลายไดไดในสภาวะที่ไมมี
ออกซิเจน แตบางชนิดตองการออกซิเจนในการยอย
สลาย จุลินทรียบางชนิดตองการแหลงพลังงานหลัก
อยางอื่นเพ่ือชวยใหสามารถยอยสลายสารอินทรียท่ี
ตองการได ในลักษณะที่ เปนโคเมทาบอลิซึม (co 
metabolism) (ตารางที่ 7) ซ่ึงหากสามารถปรับสภาวะ
ใหเหมาะสมสําหรับจุลินทรียท่ีนํามาใชได ก็จะชวยให
ประสิทธิภาพการยอยสลายสูงข้ึนอีกดวย 

(2) การบําบัดสารอินทรียระเหยงายดวย
เทคนิคการกระตุนจุลินทรียแบบ in situ และในถัง
ปฏิกรณชีวภาพ ดวยหลักการเดียวกันกับกระบวนการ
บําบัดโลหะหนักในนํ้าบาดาล เทคนิคน้ีจะเริ่มตนจาก

การศึกษาหาแหลงอาหาร หรือปจจัยท่ีเหมาะสม เชน 
แหลงคารบอน แหลงไนโตรเจน หรือแหลงพลังงาน
หลักในกรณีที่การยอยสลายเปนแบบ co metabolism 
รวมไปถึงความเขมขนที่เหมาะสมของปจจัยน้ันๆ 
สําหรับจุลินทรียประจําถิ่น ในการกระตุนจุลินทรีย
ประจํ า ถ่ินให มีความสามารถในการยอยสลาย
สารอินทรียที่ปนเปอนในนํ้าบาดาลได  แลวนําวัสดุ
หรือสารเหลาน้ันมาเติมลงในลงในบริเวณท่ีแหลงนํ้า
บาดาลที่ มีการปนเปอนหรือเติมลงในถังปฏิกรณ
ชีวภาพซ่ึงจะสามารถควบคุมและกําหนดสภาวะที่
เหมาะสมในการบําบัดโลหะหนักไดดีกวา จุลินทรียท่ี
เจริญเติบโตในนํ้าบาดาลจะใชสารประกอบหรือวัสดุท่ี
เ ติมลงไปเพ่ือเปนแหลงพลังงานหรือเปนตัว รับ 
อิเล็คตรอน ทําใหจุลินทรียมีการเจริญเติบโตไดดี
ยิ่งขึ้น ซ่ึงเปนการเพ่ิมกิจกรรมการบําบัดโลหะหนักได
อีกวิธีหน่ึง อยางไรก็ตามวัสดุที่เติมลงไปจะตองไมมี
ปริมาณมากเกินไป เน่ืองจากจุลินทรียจะใช วัสดุ
เหลาน้ันเปนแหลงพลังงาน โดยไมใชสารอินทรียท่ี
ตองการบําบัด ซ่ึงก็อาจทําใหประสิทธิภาพการบําบัด
ลดลงไดดวย ในบางกรณีอาจมีการเติมจุลินทรียที่มี
ความสามารถในการบําบัดสารอินทรียแตละชนิด
โดยตรง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดใหดียิ่งขึ้น  

(3) การบําบัดสารอินทรียระเหยงายโดย
การใชตัวกรองชีวภาพ การบําบัดสารอินทรียระเหย
งายดวยวิธี น้ีจะตองทําการสกัดไอระเหยของสาร 
อินทรียออกมาจากนํ้าบาดาลกอน  ดวยวิธีทาง
กายภาพหรือเคมี เชน การพนดวยอากาศผานทอ 
แลวทําการเก็บรวมไอระเหยของสารอินทรียท่ีระเหย
ออกมา ปลอยใหไหลผานคอลัมน หรือถังปฏิกรณ ท่ี
บรรจุตัวกรองชีวภาพไว ซ่ึงตัวกรองชีวภาพน้ี อาจใช
วัสดุท่ีมีรูพรุนที่มีการตรึงจุลินทรียที่มีความสามารถใน
การยอยสลายไอระเหยของสารอินทรีย ท่ีตองการ
บําบัด สารอินทรียจะถูกดูดซับไวบรุพรุนของวัสดุพยุง
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ตารางที่ 7   กระบวนการที่จุลินทรียใชในการบําบัดสารอินทรียระเหยงาย  

วิธีการ กระบวนการท่ีเก่ียวของ 
1. กระบวนการหมัก (fermentation) - เปนกระบวนการไมใชอากาศ ในกระบวนการหมักจุลินทรียใชสารอินทรียเปน

ท้ังตัวใหและตัวรับอิเล็กตรอน กระบวนการนี้ไมทําใหเกิดการออกซิเดชันท่ี
สมบูรณ  

2. กระบวนการยอยสลายแบบใช
อากาศ (aerobic respiration) 

- กระบวนการนี้จุลินทรียจะยอยสลายสารอินทรียโดยใชโมเลกุลออกซิเจนเปน
ตัวรับอิเล็กตรอน โดยจุลินทรียจะใชออกซิเจนหรือ ออกซิไดซคารบอนใน
สารปนเปอน ใหผลพลอยไดเปนคารบอนไดออกไซด และน้ํา สวนคารบอนท่ี
เหลือจะใชไปในการสรางเซลล 

3. กระบวนการยอยสลายแบบไมใช
อากาศ (anaerobic respiration)) 

- การยอยสลายแบบไมใชอากาศเกิดขึ้นเมื่อไมมีโมเลกุลออกซิเจน โดยใน
กระบวนการนี้จะมี ไนเตรท ซัลเฟต เหล็ก แมงกานีส หรือ
คารบอนไดออกไซดเปนตัวรับอิเล็กตรอน นอกจากการผลิตเซลลแลว ยังมี
ผลพลอยไดจากกระบวนการนี้คือ กาซไนโตรเจน ไฮโดรเจนซลัไฟด หรือ
กาซไขเนา และกาซมีเทน ท้ังนี้ผลพลอยไดจะเปนอะไรข้ึนอยูกับตัวรับ
อิเล็กตรอน 

4. รีดักทีฟ ดีฮาโลจีเนชัน  
(reductive dehalogenation) 

 

- กระบวนการนี้เปนการทําใหความเปนพิษของสารอินทรียท่ีประกอบดวยธาตุ
หมูท่ี 7 ของตาราง Periodic Table ลดลง โดยจุลินทรียจะใชสารอินทรียเปน
ตัวรับอิเล็กตรอนในสภาวะไรอากาศ ธาตุในหมูท่ี 7 จะหลุดออกจากโมเลกุล
ของสารอินทรียออกมาเปนธาตุอิสระ กระบวนการนี้ไมเกิดการสรางพลังงาน 
ผลผลิตท่ีไดจากกระบวนการนี้คือสารจะมีความเปนพิษลดลงและจะงายตอ
การยอยสลายโดยจุลินทรียมากขึ้นกวาสารเริ่มตน ปจจุบันนิยมใช
กระบวนการในการบําบัดสารอินทรียท่ีมีคลอรีนองคประกอบ 

5. โคเมตาบอลิซึม  
(co metabolism) 

 

- เปนกระบวนการท่ีจุลินทรียยอยสลายสารอินทรียเปาหมายเมื่อมีสารอินทรีย
ชนิดอ่ืนทําหนาท่ีเปนแหลงพลังงานหลัก ในกรณีนี้ จลุินทรียจะไมใช
สารอินทรียท่ีตองการบําบัดเปนแหลงพลังงานเลย แตจะมีการเติม
สารอินทรียชนิดอ่ืนท่ีจุลินทรียใชเปนแหลงพลังงานไดลงไป แลวจะเกิดการ
เหนี่ยวนําให จุลินทรียมีการสรางเอ็นไซมท่ีใชในการบําบัดสารอินทรียท่ี
ตองการขึ้น ปจจบุันนิยมใชกระบวนการนี้ในการบําบัด สารประกอบอินทรีย
ซึ่งโครงสรางโมเลกุลประกอบดวยวงแหวนไฮโดรคารบอนหลายๆวง 
(polynuclear aromatic hydrocarbon)  สารประกอบอินทรียท่ีมีธาตุหมู 7 
เปนองคประกอบ (halogenated aliphatic) และสารปราบศัตรูพืชบางชนิด 
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และยอยสลายโดยจุลินทรียในระบบ ไอหรืออากาศที่
ผานออกมาจากระบบจะมีความเขมขนของสารอินทรีย
ลดลง หรือปราศจากสารอินทรีย โดยสารอินทรียที่จะ
ทําการบําบัดดวยวิธีน้ีไดจะตองมีความสามารถในการ
ระเหยกลายเปนไอไดดี 

(4) การบําบัดสารอินทรียระเหยงายโดย
พืช และการปลูกพืชในพ้ืนที่ชุมนํ้า การบําบัดสาร 
อินทรียระเหยงายโดยเทคนิคน้ีมีหลักการและวิธีการ
เชนเดียวกับการบําบัดโลหะหนักโดยพืช และการปลูก
พืชในพ้ืนที่ชุมนํ้า ดังกลาวแลวขางตน แตจะมีกลไก
การบําบัดที่แตกตางกันซ่ึงกลไกการบําบัดสารอินทรีย
ระเหยงายโดยพืชแสดงในตารางที่ 8 

(5) การบําบัดสารอินทรียระเหยงายตาม
ธรรมชาติ วิธีน้ีมักนิยมใชในกรณีที่นํ้าบาดาลมีการ
ปนเปอนสารอินทรียระเหยงายที่ความเขมขนต่ําๆ 
หรือไมมีการสูบนํ้าบาดาลบริเวณน้ันมาใชประโยชน 
โดยทําการตรวจติดตามผลการบําบัดสารอินทรีย
ระเหยงายจากกระบวนการทางธรรมชาติ และเฝา
ระวังเพ่ือไมใหสารอินทรียระเหยงายที่ปนเปอน 
กระจายตัวไปยังสายนํ้าบาดาลบริ เวณโดยรอบ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณที่มีการสูบนํ้าบาดาลขึ้นมา
ใชประโยชน 

 การฟนฟูแหลงนํ้าบาดาลที่ปนเปอน
สารปองกันกําจัดศัตรูพืช และสารพิษอื่นๆ ตาม
กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าบาดาล ตามประกาศ
คณะ กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับท่ี 20 พ.ศ. 
2543 มีการกําหนดชนิดและความเขมขนของสาร
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช ไดแก คลอเดน (chlordane) 
ดิลดริน (dieldrin) เฮปตะคลอรเพอรออกไซด (hepta-
chlorperoxide) ดีดีที (DDT) 2,4-ดี (2,4-D) อะทราซีน 
(atrazine)  ลินเดน (linden) และ เพนตะคลอโรฟนอล 
(pentachlorophenol) และสารพิษอื่นๆ ไดแก เบนโซ 
(เอ) ไพรีน (benzo (a) pyrene) ไซยาไนด (cyanide) 

พีซีบี (PCBs) และไวนิลคลอไรด (vinyl chloride) ซ่ึง
สารประกอบเหลาน้ีจัดอยูในกลุมสารอินทรีย สามารถ
ใชวิธีทางชีวภาพในการบําบัด 
จากนํ้าบาดาลได โดยใชเทคนิคและวิธีการเดียวกันกับ
การบําบัดสารอินทรียระเหยงาย 

6.3 การฟนฟูแหลงนํ้าบาดาลที่ปนเปอนตาม
ธรรมชาติ 

การปนเปอนของนํ้าบาดาลตามธรรมชาติ 
เปนอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดความเปนพิษตอผูใชนํ้า
บาดาลได  ลักษณะไมพึงประสงค ท่ีเกิดจากการ
ปนเปอนตามธรรมชาติในนํ้าบาดาล ไดแก การ
ปนเปอนโดยโลหะหนักจําพวกเหล็กและแมงกานีส 
ความกระดาง  ความเค็ม และการปนเปอนโดย
ฟลูออไรดและไนเตรท และเช้ือโรคตางๆ ที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงมลพิษตางๆ เหลาน้ี ก็สามารถใชวิธีทาง
ชีวภาพในการบําบัดไดเชนเดียวกัน  

6.3.1  การกําจัดเหล็กและแมงกานีส เหล็ก และ
แมงกานีสเปนโลหะหนักท่ีมีอยูท่ัวไปตามธรรมชาติ 
ซ่ึงอาจปนเปอนเขาสูแหลงนํ้าบาดาลได การบําบัด
เหล็กและแมงกานีส ท่ีปนเปอนในลักษณะน้ีโดยใชวิธี
ทางชีวภาพ สามารถทําไดโดยใชเทคนิคและวิธีการ
เดียวกันกับการบําบัดโลหะหนักท่ีปนเปอนสูแหลงนํ้า
บาดาลโดยการกระทําของมนุษย 

6.3.2  การลดความกระดาง ความเค็ม และ
ปริมาณฟลูออไรด  

  การปนเปอนของธาตุรอง (trace element) 
ในนํ้าบาดาลเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําให นํ้าบาดาลมี
คุณภาพตํ่า เชน มีความกระดางสูง จากการปนเปอน
ของสารประกอบแคลเซียมและแมกนีเซียมและมีความ
ความเค็ม ซ่ึงเกิดจากการปนเปอนโดยเกลือท่ีมีอยู
ตามธรรมชาติ เชน โซเดียมคลอไรด และโปแทสเซียม
คลอไรด การปนเปอนในลักษณะน้ีกอใหเกิดความเปน
พิษไมรุนแรงนักในกระบวนการบําบัดทางชีวภาพ
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จึงมักจะใชวิธีที่งาย ตนทุนต่ํา และการควบคุมระบบ
ไมซับซอนนัก เชน การกรองโดยใชวัสดุกรองจาก
ธรรมชาติ การบําบัดโดยพืช การบําบัดในพื้นท่ีชุมนํ้า 
หรือปลอยใหมีการบําบัดตัวเองโดยธรรมชาติ ซ่ึงมี
หลักและวิธีการดังอธิบายแลว 

6.3.3  การกําจัดไนเตรท 
   การกําจัดปริมาณไนเตรทในนํ้าบาดาล

โดยวิธีทางชีวภาพ สามารถทําไดหลายวิธี เชน การ
บําบัดโดยใชจุลินทรียท่ีมีความสามารถใชไนเตรทเพื่อ
เปนแหลงพลังงาน หรือเปนตัวรับอิเล็คตรอน จุลิน-
ทรียเหลาน้ีมีอยูท่ัวไปในส่ิงแวดลอม ซ่ึงสามารถคัด
แยกและนํามาใชในเทคนิคการเติมจุลินทรีย หรือใช
เทคนิคการกระตุนจุลินทรียในส่ิงแวดลอมโดยตรง 
นอกจากนี้พืชยังสามารถดูดซึมไนเตรทเพื่อใชเปน

อาหารได ดังน้ัน การบําบัดโดยพืชทั้งแบบ in situ 
และ ex situ ก็สามารถนํามาใชในกระบวนการบําบัด
นํ้าบาดาลที่ปนเปอนไนเตรทไดดวยเชนกัน 

6.3.4 การลดปริมาณเช้ือโรค 
การใชวิธีทางชีวภาพ ไมสามารถฆาเช้ือ

โรคไดโดยตรงทั้งหมด อาจใชในลักษณะการควบคุม
โดยกลไกทางชีวภาพ โดยใชจุ ลินทรียชนิดหน่ึง
ควบคุมการเจริญของจุ ลินทรียอีกชนิดหน่ึง เชน 
จุลินทรียบางชนิดสามารถผลิตสารยับยั้งการเจริญของ
จุลินทรียชนิดอื่นๆ (antibiotic sub-stance) ออกมาได 
หรืออีกทางหนึ่ง การใชตัวกรองทางชีวภาพ หรือ
กลไกการกรองโดยรากพืช ก็สามารถลดปริมาณ
จุลินทรียที่ปนเปอนในแหลงนํ้าบาดาลไดดวยเชนกัน 

ตารางที่ 8  วิธกีารบําบัดสารอินทรียระเหยงายโดยพืช 

วิธีการ กระบวนการที่เกีย่วของ 

1. การเปลี่ยนรูปตัวโดยพืช 
(phytotransformation) 

-  พืชและสารประกอบที่หลั่งจากพืชเปนตัวควบคมุความเปนกรด-ดาง แกสใน
ดิน และสภาวะรีด็อกซในดนิเพื่อเปลี่ยนสารอินทรียไปอยูในรูปท่ีมคีวามเปน
พษินอยลง 

-  สารอินทรียบางชนิดเม่ือถูกดูดซับเขาสูสวนตางๆ ของพืช แลวจะถูกนําเขา
สูกระบวนการเมตาบอลิซึมของพชื เปลีย่นเปนสารผลิตภณัฑอืน่ๆ ได 

2. ยอยสลายโดยจุลนิทรียรอบราก
พืช (rhizosphere degradation) 

-  สารประกอบที่หลั่งจากพืช และออกซเิจนปมผานรากพืชจะชวยกระตุน
กิจกรรมการยอยสลายสารอินทรียของจลุินทรียบริเวณรอบรากพืช 

3. การสะสมในพชื 
(phytoaccumulation) 

-  สารอินทรียถูกดูดซับดวยวิธีการตางๆ เขาไปสะสมในสวนตางๆ ของพืช  

4. การกรองโดยรากพืช 
(rhizofiltration) 

-  สารอินทรียจะถูกกรองและดูดซับไวบริเวณรากพชื 

5. การระเหยโดยพืช 
(phytovolatilization) 

-  สารอินทรียบางชนิดถูกดูดซับเขาสูสวนตางๆ ของพืช และระเหยผาน
กระบวนการเมตาบอลิซมึของพืช 
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คูมือ ทบ อ 5000-2550 
การอนุรักษแหลงน้ําบาดาล 

 คูมือ ทบ อ 5000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล (อ) 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 

การอนุรักษ นํ้าบาดาล หมายถึง วิธีการหรือ
กระบวนการซึ่งจะทําใหแหลงนํ้าบาดาลมีปริมาณ
สํารองที่ม่ันคงย่ังยืนเพ่ือใหผูใชนํ้าไดใชนํ้าบาดาลใน
ปริมาณเพียงพอ และคุณภาพท่ีเหมาะสมตลอดไป 
การอนุรักษ นํ้าบาดาลยั งรวมไปถึง วิธีการหรือ
กระบวนการที่ทําใหแหลงนํ้าบาดาลที่ถูกสูบใชเกิน
ปริมาณที่กําหนด (overdraft) กลับสูสภาพเดิม มีพ้ืนท่ี
เพ่ิมเติมนํ้าที่เอื้อตอการไหลเพิ่มเติมของนํ้าผิวดิน 
ผูใชนํ้ามีจิตสํานึกตอการใชนํ้าแบบประหยัดและคุมคา 
ผูใชนํ้าตระหนักรวมกันที่จะรวมกันอนุรักษนํ้าบาดาล 

หลักการอนุรักษนํ้าบาดาล ประกอบดวย   
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
- การอนุรักษ พ้ืนท่ีตนนํ้าหรือพ้ืนท่ีเ พ่ิมเติม 

         นํ้าบาดาล  
- การควบคุมปริมาณการใชนํ้าบาดาล   
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
การใชนํ้าบาดาลโดยทั่วไป เม่ือเริ่มใช ผูใชนํ้าจะ

ไมคํานึงถึงการบริหารจัดการอยูในลักษณะตางคน 
ตางใช เม่ือเวลาผานไปมีบอนํ้าบาดาลมากขึ้น ช้ันนํ้า
อยูที่ความลึกมากขึ้น ปริมาณนํ้าบาดาลถูกสูบขึ้นมา
ใชเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว จนกอใหเกิดปญหาท้ังระดับ
นํ้าลดลงอยางรวดเร็ว คุณภาพนํ้าก็ต่ําลงและเกิด

ปญหาสิ่งแวดลอมอื่นๆ ตามมา ดังน้ันการบริหาร
จัดการน้ําบาดาลจึงมีความจําเปน 
2. ขอบเขต 

2.1  การจัดการน้ํ าบาดาลเปนงานควบคุม
ปริมาณน้ําไหลเขาและไหลออกจากแหลงนํ้าบาดาลให
เปนไปอยางเหมาะสมคุมคาเก่ียวกับการเพิ่มเติมนํ้า
และปริมาณการสูบนํ้าของผูใชนํ้าท้ังหมดในแองนํ้า
บาดาลเพื่อใหมีนํ้าบาดาลใชไดตลอดไปไมมีวันหมด 

2.2  การอนุรักษพื้นท่ีเพิ่มเติมนํ้า ประกอบดวย 
การบํารุงรักษาฟนฟูพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมนํ้าใหเอื้อตอการ
เพ่ิมเติมนํ้าบาดาลสูช้ันนํ้าบาดาลอยางเต็มท่ี ไดนํ้าจืด
ท่ีสะอาด ปริมาณมาก ปราศจากการปนเปอนจาก
มลพิษ 

2.3  การควบคุมปริมาณการใชนํ้าบาดาลเปน
งานที่ประกอบดวยการเก็บขอมูลการใชนํ้าของผูใชนํ้า
ในแองนํ้าบาดาลใหครบถวนเพ่ือใหไดขอมูลการสูบนํ้า
ท่ีแทจริงตามชนิดผูใชนํ้า เพ่ือวางนโยบายและกําหนด
ปริมาณการใชนํ้าในระยะยาวใหเพียงพอและยุติธรรม 

2.4  การจัดการปญหาการใช นํ้าเปนงานที่
รวบรวมปญหาการใชนํ้าบาดาล จัดลําดับปญหาและ
แกปญหาการใช นํ้าเพื่อใหการใช นํ้าบาดาลมี นํ้า
เพียงพอตอผูใชควบคูไปกับการอนุรักษนํ้าบาดาล 
และส่ิงแวดลอม 
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3. เอกสารที่เกี่ยวของ 

3.1 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
- คูมือ ทบ ป 1000-2550 การประเมิน

แหลงนํ้าตนทุนของแองนํ้าบาดาล 
-  คูมือ ทบ ป 2000-2550 การประเมิน

ศักยภาพน้ําบาดาลของแองนํ้าบาดาลและการจัดทํา
แผนการใชนํ้าบาดาล 

-  คูมือ ทบ ป 3000-2550 การจัดทําแบบ 
จําลองนํ้าบาดาลเชิงคณิตศาสตรและการประยุกตใช 

3.2 Asano, T, 1985. Artificial Recharge of 
Groundwater, Butterworth Publishers, Boston,  
p. 767. 

3.3 Bloetscher, F., Muniz A. and G. M. Witt, 
2005. Groundwater Injection; Modeling, Risks and 
Regulations, McGraw-Hill, New York, p. 337. 
4. ศัพทบัญญัติ 

4.1 การสูบนํ้าบาดาลเกินกําหนด (overdraft) 
หมายถึง ปริมาณสูบนํ้าบาดาลรายปของแองนํ้าบาดาล
ท่ีสูบในปริมาณท่ีมากกวาปริมาณนํ้าเพิ่มเติมรายปหรือ
ผลผลิตนํ้าบาดาลรายปทําใหระดับนํ้าบาดาลลดลง
มากกวาปกติเม่ือส้ินป 

4.2 ผลผลิตนํ้าบาดาลรายป (annual yield) 
หมายถึง ปริมาณน้ําบาดาลรายปของแองนํ้าบาดาลที่
สามารถสูบขึ้นมาใชได โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
ระดับนํ้าบาดาล คุณภาพและปริมาณนํ้า ตลอดจน
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมขางเคียงอื่นๆ 
5. ความสําคัญและการใชงาน 

5.1 เอกสารคูมือน้ีไดกําหนดขั้นตอนการอนุรักษ
แหลงนํ้าบาดาล และส่ิงแวดลอมในรูปแองนํ้าบาดาล
และส่ิงแวดลอมในรูปแองนํ้าบาดาลเพื่อใหผูถือ พ.ร.บ. 
นํ้าบาดาล และกฎหมายที่เก่ียวของและผูใชนํ้ามีกรอบ

ปฏิบัติเปนที่ยอมรับซ่ึงกันและกันตามหลักสากลและ
ทันสมัยตอผูใชนํ้า 

5.2  การจัดทําคูมือบริหารแองนํ้าบาดาลแตละ
แองจําเปนท่ีผูใชนํ้าบาดาลในแองนํ้าบาดาลนั้นจะ
รวมมือกับคณะกรรมการนํ้าบาดาลจัดทําคูมือของ
ตนเองเพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติในการสูบนํ้าและอนุรักษ
พ้ืนท่ีเพิ่มเติมนํ้าตลอดจนรวบรวมปญหาและแกปญหา
ของแองนํ้าบาดาลของตนเองที่เกิดขึ้นไปตามเวลาการ
ใชนํ้าบาดาล 
6. คําอธิบายวิธีการ 

การวางแผนอนุรักษนํ้าบาดาลและสิ่งแวดลอม 
ประกอบดวยการวางแผนการจัดการนํ้าบาดาล การ
วางแผนอนุรักษพ้ืนที่เพ่ิมเติมนํ้าและการวางแผนดาน
อนุรักษส่ิงแวดลอม 

6.1  การวางแผนการจัดการนํ้าบาดาล การ
วางแผนจัดการน้ําบาดาล ประกอบดวย การกําหนด
วัตถุประสงคการจัดการน้ํารวมกันของผูถือ พ.ร.บ. นํ้า
บาดาล และผูใชนํ้าในลุมนํ้า การจัดทําคูมือการจัดการ
นํ้าบาดาลไดการหาคาผลผลิตนํ้าบาดาลรายป การหา
คาปริมาณการสูบนํ้ารายปของผูใชนํ้าในแองนํ้าบาดาล 
การกําหนดปริมาณสูบนํ้ารายปในอนาคต 

6.1.1  การหาคาผลผลิตนํ้าบาดาลรายป วิธีการ
โดยอาศัยคู มือ ทบ  ป 1000-2550 ถึงคู มือ ทบ ป 
3000-2550 การประเมินศักยภาพน้ําบาดาลของแอง
นํ้าบาดาลและการจัดทําแผนการใชนํ้าบาดาล 

6.1.2  การกําหนดปริมาณการสูบนํ้ารายปใน
อนาคต วิธีการโดยอาศัยผลผลิตนํ้ารายปที่ไดในขอ 
6.1.1 และขอมูลปริมาณการสูบนํ้ารายปในปที่ผานมา 
รวมกับขอมูลความตองการนํ้าของผูใชนํ้าปจจุบัน และ
ความตองการเพิ่มเติมของผูใชนํ้าใหมที่เพ่ิมขึ้น นํามา
พิจารณารวมกันเพ่ือกําหนดปริมาณการสูบนํ้ารายป
ของแองนํ้าบาดาลโดยมีรายละเอียดการสูบนํ้าของ 
ผูใชนํ้าทุกราย 
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6.2  การอนุรักษ นํ้าบาดาลและส่ิงแวดลอม 
ประกอบดวย การจัดการชนิดใช นํ้ารวมกัน การ
อนุรักษพ้ืนที่เพ่ิมเติมนํ้า และการจัดการปญหาแองนํ้า
บาดาล 

6.2.1  การจัดการชนิดของนํ้ารวมกัน กําหนด
แหลงนํ้าผิวดินเพ่ือใชเปนทางเลือกในการลดการใชนํ้า
บาดาล หรือชวยเพ่ิมเติมนํ้าสูช้ันนํ้าบาดาลโดยใช
มาตรการผูลดปริมาณการใชนํ้าบาดาลมีสวนไดเครดิต
จากการลดคา นํ้าบาดาลหรือไดรับผลตอบแทน
เพ่ิมเติมจากกองทุนนํ้าบาดาล ในทางตรงขามผูที่ใช
นํ้าบาดาลมากเกินไปจะถูกลดเครดิตและตองจายคา
นํ้าเพ่ิมพิเศษจากผูใชนํ้าปกติ ซ่ึงการทําแผน ประกอบ 
ดวย ผูถือ พ.ร.บ.นํ้า คณะกรรมการนํ้าบาดาล และ
ผูใชนํ้าทุกคนมีมติรวมกัน 

6.2.2  การอนุรักษพื้นที่เพ่ิมเติมนํ้า กําหนดพื้นท่ี
เพ่ิมเติมนํ้าและพ้ืนที่สูบนํ้าบาดาล ผูอนุรักษพ้ืนท่ี
เพ่ิมเติมนํ้าและชวยเพ่ิมเติมนํ้าจะไดรับเครดิตและ
ผลตอบแทนจากกองทุนนํ้าบาดาล ผูใช นํ้ามีสวน
รับผิดชอบตอการใชนํ้าและเพ่ิมเติมนํ้า 

6.2.3  การจัดการปญหาการใชนํ้าบาดาล การ
รวบรวมปญหา จัดลําดับปญหา และการแกปญหา 
จัดทําแผนการจัดการปญหา โดยคณะกรรมการน้ํา
บาดาล และผูใชนํ้าโดยจัดทํารายงานประจําปสรุป
ปญหาท่ีไดรับการแกไขและเสนอแนะปญหาที่ตอง
แกไขในอนาคตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชนํ้าและ
ความยั่งยืนของการพัฒนาแองนํ้าบาดาล 
7. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

การอนุรักษนํ้าบาดาลและสิ่งแวดลอม ประกอบ 
ดวยขั้นตอนการดําเนินงานต้ังแตการจัดการน้ําบาดาล 
การอนุรักษพ้ืนท่ีตนนํ้า หรือพ้ืนที่เพ่ิมเติมนํ้าบาดาล 
การควบคุมปริมาณการใชนํ้าบาดาล การรวบรวม
ปญหาการใชนํ้าบาดาล ตลอดจนการวางแผนจัดการ

ปญหานํ้าบาดาลเพื่อใหการอนุรักษนํ้าบาดาลยั่งยืน
ควบคูกับการใชนํ้าบาดาล 
8. การจัดการนํ้าบาดาล 

การพัฒนานํ้าบาดาลถาจะใหไดผลสูงสุดจําเปน 
ตองวางแผนการใชนํ้าใหครอบคลุมตลอดทั้งแองนํ้า
บาดาล เน่ืองจากลักษณะแองนํ้าบาดาลเปนอางนํ้า
ธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญซ่ึงอยูใตดิน การใชนํ้าบาดาล
ในอางนํ้าดังกลาว ไมวาจะโดยผูหน่ึงผูใด ยอมจะมีผล
ตอผูใช นํ้ารายอื่นๆดวย การจัดการน้ําบาดาลนั้น
โดยทั่วไปตองคํานึงถึงไมเฉพาะสภาพทางธรณีวิทยา 
และอุทกธรณีวิทยาเทาน้ันแตจําเปนตองคํานึงถึง
ปจจัยทางดานเศรษฐศาสตร กฎหมาย การเมือง และ
การเงินดวย ปกติการใชนํ้าบาดาลถาจะใหไดผลคุมคา
ทางดานเศรษฐกิจในการนํานํ้าบาดาลจากแองนํ้า
บาดาลขึ้นมาใชแลว ตองเปนการใชนํ้าผสมผสาน
ระหวางนํ้าผิวดินและนํ้าใตดินควบคูกันไป ขั้นตอน
หรือวิธีการดําเนิน งานในการจัดการน้ําบาดาลนั้น 
หลังจากที่มีการประเมินศักยภาพแหลงนํ้าและเตรียม
แผนการจัดการน้ําบาดาลแลว ขั้นตอนการตัดสินใจ
สุดทายจําเปนตองใหฝายรัฐบาลเปนผูตัดสินใจ และให
หนวยงานรัฐบาลเปนผูดําเนินงาน 

8.1 หลักการในการจัดการแองนํ้าบาดาล 
การจัดการแองนํ้าบาดาลจะตองสอดคลอง

กับแผนการพัฒนานํ้าใตดิน เพื่อจุดประสงคเก่ียวกับ
ดานสังคมและเศรษฐกิจ โดยทั่วไปแตละจุดประสงค
หลักของการจัดการนํ้าบาดาลก็เพ่ือใหได “ปริมาณนํ้า
มากที่สุด คุณภาพตามตองการ ดวยราคาต่ําท่ีสุด” ใน
การพัฒนาแองนํ้าบาดาลยังตองคํานึงถึงดวยวา แอง
นํ้าบาดาลเปรียบเสมือนเปนท่ีเก็บนํ้าใตดินขนาดใหญ 
การใชนํ้าบาดาลหรือการสูบนํ้าบาดาลไปใช ณ จุดใด
จุดหน่ึงในแองนํ้าบาดาลน้ัน จะมีผลกระทบตอปริมาณ
นํ้าบาดาล ณ จุดอื่นๆ ในแองนํ้าบาดาลน้ันดวย 
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นํ้าบาดาลจัดเปนทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงนํา
ขึ้นมาจากใตดิน เชนเดียวกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 
เชน นํ้ามันและกาซธรรมชาติ เปนตน แตนํ้าบาดาลมี
ลักษณะแตกตางตรงท่ีสามารถมีปริมาณเพ่ิมเติมเขา
มาใหมไดเม่ือใชไปแลวหรือใชไดไมมีวันหมด (re-
newable) ดังน้ันเม่ือพัฒนานํ้าบาดาลขึ้นมาใชแลว 
ประชาชนยอมเขาใจวาจะสามารถใชตอไปไดเร่ือยๆ 
ไมมีวันหมด การใชเชนน้ีจะเปนไปไดก็ตอเม่ือความ
สมดุลระหวางปริมาณนํ้าไหลเขาและไหลออกจากแอง
นํ้าบาดาล 

สวนใหญการพัฒนา นํ้าบาดาลในแอ ง 
นํ้าบาดาล เร่ิมจากบอสูบนํ้าบาดาลไมก่ีบอ กระจาย
อยูในทองที่ตางๆในแองนํ้าบาดาล เม่ือเวลาผานไปมี
การเจาะบอนํ้าบาดาลเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ทําใหอัตราการ
สูบนํ้าจากแองนํ้าบาดาลเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ เปนเงาตามตัว 
ตามจํานวนของบอนํ้าบาดาล การเพิ่มขึ้นของจํานวน
บอนํ้าบาดาลน้ีจะมีจํานวนมากตามเวลา จนในที่สุด
ความสมดุลระหวางปริมาณนํ้าไหลเขาแองนํ้าบาดาล 
และปริมาณนํ้าท่ีสูบจากแองนํ้าบาดาลเสียไป หรือ
ปริมาณการสูบนํ้าสูงกวาปริมาณนํ้าไหลเขามากๆ 
ดังน้ันการใชนํ้าหลังจากเวลาดังกลาว ถาขาดการ
จัดการก็จะทําใหเกิดการลดลงของระดับนํ้าบาดาล 
และปริมาณนํ้าบาดาลทําใหมีผลกระทบตอสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจ 

การจัดการน้ํ าบาดาล  เปนการควบคุม
ปริมาณนํ้าไหลเขา และออกจากแองนํ้าบาดาลให
เปนไปตามหลักวิชาการ อยางความเหมาะสมก็จะทํา
ใหการใชนํ้าจากแองนํ้าบาดาลเกิดประโยชนสูงสุด 
เชนเดียวกับนํ้าในอางเก็บนํ้าผิวดิน นับวันปริมาณ
ความตองการใชนํ้าเพ่ิมขึ้นอยางมาก ทั้งในประเทศ
และทั่วโลก ดวยเหตุท่ีปริมาณนํ้าผิวดินมีอยูอยาง
จํากัด และมีปญหาเรื่องมลภาวะเพิ่มขึ้นทุกวัน ดังน้ัน
ความสนใจเกี่ยวกับการใชนํ้าบาดาลจึงเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ 

ดวยเหตุผลดังกลาวแลว การใชนํ้าบาดาลในอนาคต
จําเปนจะตองมีการจัดการน้ําบาดาลที่ดี เพ่ือใหนํ้า
บาดาลสามารถใชไดตลอดไป  ซ่ึงในการจัดการ 
จุดประสงคสําคัญ ไดแก การใชนํ้าบาดาลซึ่งมีปริมาณ
เพ่ิมเติมตอปอยางจํากัดใหคุมคาทางเศรษฐกิจมาก
ท่ีสุด 

8.2 การจัดการแองนํ้าบาดาลชนิดใชนํ้ารวมกัน 
การพัฒนาทรัพยากรนํ้าจากลุมนํ้าใดๆ ถา

จะใหไดผลประโยชนสูงสุดควรใชวิธีใช นํ้ารวมกัน
ระหวางนํ้าผิวดินและนํ้าใตดิน วิธีการนี้จะทําใหไดนํ้า
เต็มท่ีตามตองการ พรอมกับมีการอนุรักษนํ้าไปพรอม
กันดวยเพื่อใหเกิดความคุมคาทางเศรษฐกิจ 

หลักการของการใชนํ้ารวมกันระหวางนํ้าผิว
ดินและนํ้าใตดิน เปนการกักเก็บนํ้าที่ไหลในแมนํ้าไว
ใชในอางเก็บนํ้าผิวดินแลวเปล่ียนไปเก็บไวในรูปของ
นํ้าใตดิน นํ้าในอางเหนือเขื่อนเหมาะสําหรับเปนนํ้าใช
ในระหวางป ในขณะที่นํ้าบาดาลจะสงวนไวใชในชวง
ขาดฝน หรือฤดูแลง ดังน้ัน ระดับนํ้าบาดาลควรจะ
เปล่ียนแปลงได ในชวงปแลงและปฝนมาก น่ันคือ
ระดับนํ้าบาดาลจะต่ํากวาปกติในฤดูแลง แลวคืนตัวสู
ระดับปกติในปฝนมาก ภายใตระบบการใชนํ้ารวมกัน
ในระหวางชวงปมีฝนตกปกติ นํ้าผิวดินจะถูกนําไปใช
ใหมากที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได พรอมท้ังทําการอัดหรือ
เพ่ิมเติมนํ้าผิวดินลงสูช้ันนํ้าบาดาลใหมากที่สุด เพ่ือ
ยกระดับนํ้าบาดาล ในทางกลับกัน ในปฝนแลงหรือฝน
นอย นํ้าผิวดินจะมีอยูอยางจํากัด ปริมาณนํ้าทดแทน
จะไดจากการสูบนํ้าบาดาลขึ้นมาใชและปลอยใหระดับ
นํ้าบาดาลลดต่ําลงกวาปกติได หลักการของการใชนํ้า
รวมกันขึ้นอยูกับการใชนํ้าบาดาลจากแอง ภายใตชวง
การเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าบาดาลชวงหน่ึง สําหรับที่จะ
ยกระดับนํ้าบาดาลข้ึนในปฝนมาก และลดระดับลงถึง
ระดับหน่ึงเม่ือมีความตองการสูบนํ้าในปฝนนอย การ
จัดการนํ้าแบบใชนํ้ารวมกันตองการสิ่งอํานวยความ
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สะดวกทางดานกายภาพ เชน ระบบการกระจายน้ํา
เพ่ืออัดหรือเพ่ิมเติมนํ้าสู ช้ันนํ้าบาดาลและการวาง
แผนการสูบนํ้าอยางดี สําหรับการใชนํ้าบาดาลและน้ํา
ผิวดินท่ีมีอยู ซ่ึงวิธีดังกลาวคอนขางจะยุงยาก และใช
เทคนิคสูง ตองการคนที่มีความสามารถ มีความรู
เก่ียวกับสภาพอุทกธรณีวิทยาของแอง ตองการขอมูล
การสูบนํ้า การอัดนํ้า และขอมูลตอเน่ืองดานคุณภาพ
นํ้าและระดับนํ้าบาดาล (ฉลอง บัวผัน, 2538; 
ASANO, 1985 Bloetsher, et al., 2005; Everett, 
1980; Pettyjohn, 1981 และ Ratnoparkhi, 1978)  
9. การอนุรักษพื้นที่ตนนํ้าหรือพื้นที่เพิ่มเติม 
นํ้าบาดาล 

9.1  ความสําคัญและบทบาทของการอนุรักษ
พ้ืนท่ีตนนํ้า 

พ้ืนท่ีตนนํ้าหรือพ้ืนที่ เ พ่ิมเติมนํ้าบาดาล 
นับวาเปนพ้ืนที่ สําคัญมาก สําหรับช้ันนํ้าบาดาล 
เปรียบเสมือนปากขวดหรือปากโองท่ีจะใหนํ้าไหลเขา
สูช้ันนํ้าบาดาล ถาพ้ืนท่ีตนนํ้ามีความสมบูรณท้ังตนไม
ปกคลุม และสภาพแวดลอมปราศจากมลพิษ ก็จะทํา
ให นํ้าท่ีไหลเขาสู ช้ันนํ้าบาดาลมีปริมาณมากและ
คุณภาพดี ในทางตรงกันขาม ถาพ้ืนท่ีตนนํ้าหรือพ้ืนท่ี
เพ่ิมเติมนํ้าถูกทําลายหรือมีการปนเปอนของมลพิษ 
จะทําใหนํ้าท่ีเพิ่มเติมสูช้ันนํ้าบาดาลมีปริมาณนอยและ
คุณภาพไมดี ใชประโยชนไมได อีกท้ังตองส้ินเปลือง
งบประมาณในการบําบัดเพ่ิมขึ้น 

9.2  ชนิดของพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมนํ้า 
พ้ืนที่เพ่ิมเติมนํ้ามีอยูหลายชนิด ประกอบ 

ดวย พ้ืนท่ีปาและแหลงนํ้าธรรมชาติ หรือรอยแตกของ
หินตามธรรมชาติ เขตเกษตรกรรม เชน พ้ืนที่ไร พ้ืนท่ี
นา พ้ืนที่สวน พ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนที่อุตสาหกรรมและเขต
พาณิชยกรรม  

(1) พ้ืนที่ปาตนนํ้า แหลงนํ้าธรรมชาติ และ
รอยแตกของหิน พ้ืนที่เหลาน้ีจะชวยใหนํ้าฝนที่ตกลง
มาแตละปไหลเพ่ิมเติมเขาสูช้ันนํ้าบาดาลได อยางมี
ประสิทธิภาพ ไดปริมาณนํ้ามากและคุณภาพดี เชน 
พ้ืนท่ีปารอบๆ แองลุมนํ้าเจาพระยาและพื้นท่ีปาลํานํา
สาขาในภาคเหนือ เปนตน ตลอดจนแหลงนํ้าธรรม-
ชาติตางๆ เชน บึงบอระเพ็ด และเขื่อนตางๆ 

(2) เขตเกษตรกรรม พ้ืนที่เกษตรกรรมทั้ง
พ้ืนที่ปลูกพืชไรตางๆ เชน ไรออย ขาวโพดและมัน
สําปะหลังเปนแหลงเพิ่มเติมนํ้าบาดาลดวยเชนกัน 
ในขณะท่ีพ้ืนท่ีนาท้ังนานํ้าฝนและเขตชลประทาน ก็มี
สวนเพ่ิมเติมนํ้าสูช้ันนํ้าบาดาล ตลอดจนพ้ืนที่สวนซ่ึง
ขุดเปนคูนํ้าในภาคกลาง ก็มีสวนเพ่ิมเติมนํ้าเชนกัน 

(3) พ้ืนที่ชุมชนในท่ีน้ีหมายถึงชุมชนชนบท 
มีสวนในการเพิ่มเติมนํ้าแตจะเปนนํ้าที่ไหลบาผิวดิน 
และนํ้าใชจากชุมชน ซ่ึงสวนใหญนํ้าจะมีคุณภาพตํ่าลง 

(4) เขตอุตสาหกรรม พื้นท่ีอุตสาหกรรม
สวนใหญ นํ้าฝนหรือนํ้าไหลบาผิวดินจะถูกรวบรวม
ระบายออกไป ทําใหนํ้าไหลเพ่ิมเติมนํ้าลงในสวนของ
นํ้าฝน แตนํ้าเสียจากอุตสาหกรรมทีโอกาสจะซึมลงสู
ใตดินมากขึ้น ทําใหนํ้าใตดินมีคุณภาพลดลง 

(5) เขตพาณิชยกรรมและชุมชนเมือง 
ปจจุบันเขตชุมชนเมืองและเขตพาณิชยกรรมซ่ึงเปน
ยานการคา จะรวบรวมนํ้าฝนไหลบาผิวดินระบาย
ออกไป ในขณะท่ีนํ้าเสียจากเมือง ระบบถังสวม และ
อื่นๆ มีสวนไหลลงสูนํ้าใตดินแทน และทําใหนํ้าใตดิน
มีคุณภาพลดลง  
10. การควบคุมปริมาณการใชนํ้าบาดาล  

ปริมาณนํ้าบาดาลที่มีอยูตามธรรมชาติ ถือวาเปน
ทรัพยากรนํ้าท่ีมีอยูอยางจํากัด สําหรับผูใช นํ้าใน
ปจจุบันและอนาคต การควบคุมปริมาณการใชนํ้า
บาดาลก็เพ่ือใหผูใชนํ้าในแองนํ้าบาดาลทั้งในปจจุบัน
และอนาคต สามารถใชนํ้าไดตลอดไปอยางเหมาะสม
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คุมคา และมีคุณภาพท่ีดี โดยตระหนักถึงการใชอยาง
ประหยัด และการมีสวนรวมกับผูใชนํ้ารายอื่นๆ การ
ควบคุมปริมาณการใชนํ้าบาดาลประกอบดวย การ
จัดแบงเขตและช้ันนํ้าบาดาล การจําแนกผูใชนํ้า การ
จดทะเบียนผูใชนํ้าและการรวบรวมปริมาณการใช 
นํ้าบาดาลและระดับนํ้าบาดาล 

10.1  การจดัแบงเขตและช้ันนํ้าบาดาล 
การจัดแบงเขตและช้ันนํ้าบาดาลน้ี จะ

ชวยใหทราบปริมาณนํ้าบาดาลที่มีอยู อาจจะจัดแบง
เขตตามแองนํ้าบาดาล ตามความลึกของช้ันนํ้าบาดาล 
แตละลุมนํ้า แตละภูมิภาคใหแนชัด มีผลการศึกษาที่
นาเช่ือถือและใชประโยชนไดจริง 

10.2  การจําแนกผูใชนํ้า 
การจําแนกผูใช นํ้าตามชนิดการใช นํ้า 

ตามความจําเปน เชน นํ้าอุปโภคบริโภค นํ้าเพ่ือ
เกษตรกรรม นํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม และนํ้าเพื่อพาณิช-
ยกรรม เปนตน ซ่ึงปจจุบัน พ.ร.บ.นํ้าบาดาล 2520 ได
จัดแบงไวแลวแตควรจะมีการศึกษาวิจัย การจัดแบง
ชนิดผูใชนํ้าใหเหมาะสมยิ่งขึ้นตามกาลสมัย 

10.3  การจดทะเบียนผูใชนํ้า 
ทะเบียนผู ใช นํ้า น้ีควรจะตองมีการจด

ทะเบียนผูใชนํ้าใหครบถวนท้ังเอกชนและราชการ 
เพ่ือใหการควบคุมการใชนํ้ามีประสิทธิภาพ ควรจะมี
การปรับปรุง พ.ร.บ.นํ้าบาดาล ใหหนวยงานราชการ
ตองจดทะเบียนและจายคานํ้าบาดาล ซ่ึงคิดราคาอาจ 
จะถูกมากๆ เชน รอยละ 10 เปนตนเพ่ือใหตระหนัก
ถึงคุณคานํ้าบาดาล 

10.4  การรวบรวมปริมาณการใชนํ้าบาดาลและ
ระดับนํ้าบาดาล 

ปริมาณนํ้าบาดาลแตละแองหรือเขตการ
ใช นํ้าบาดาลและระดับนํ้าบาดาล ควรตองมีการ

รวบรวมอยางเปนระบบทุกๆ  รอบป  นํ้า เ พ่ือใช
ประกอบการกําหนดปริมาณนํ้าปลอดภัยของแตละ
แองนํ้าบาดาลหรือเขตนํ้าบาดาลที่จะใชไดในแตละป 

10.5   การกําหนดปริมาณการใชนํ้าบาดาล 
ปริมาณนํ้าบาดาลควรกําหนดตามความ

ตองการของผูใช จัดลําดับความสําคัญของผูใชนํ้าตาม 
พ.ร.บ.นํ้าบาดาล ปริมาณนํ้าบาดาลสํารอง ปริมาณ 
นํ้าบาดาลปลอดภัยรายป ตลอดจนปจจัยอื่นๆ ท่ี 
พ.ร.บ.นํ้าบาดาลและกลุมผูใชนํ้ามีความเห็นรวมกัน 
แลวจัดสรรปริมาณนํ้าบาดาลในระยะรอบป และรอบ  
5 ป เปนตน 
11. การรวบรวมปญหาการใชนํ้าบาดาล 

การใชนํ้าบาดาล ในแตละปจะมีผูใชนํ้าเพ่ิมขึ้น 
ตามดวยปริมาณนํ้าเพ่ิมขึ้น จํานวนบอและความลึก
ของบอ ดังน้ัน ในรอบ 1 ป ควรจะรวบรวมปญหาการ
ใชนํ้าบาดาลของแองนํ้าบาดาลแตละแอง เพ่ือจัด 
ลําดับความสําคัญเพ่ือประโยชนในการวิจัยและแกไข 
ท้ังในรูปแองนํ้าบาดาลแตละแอง และรวมเปนปญหา
นํ้าบาดาลของประเทศโดยรวม 

การประเมินความเสี่ยงการปนเปอนของแหลง 
นํ้าบาดาล หมายถึง กระบวนการท่ีนํามาใช เพื่อ
คาดการณถึงความเปนไปไดท่ีนํ้าบาดาลจะถูกปน-
เปอนจากมลสาร  
12. การวางแผนจัดการปญหานํ้าบาดาล  

ปญหานํ้าบาดาลที่ไดในขอ 5 จะตองนํามาจัดทํา
แผนแกปญหาเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการน้ําบาดาล
จัดสรรงบประมาณในแตละป เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชนํ้า อนุรักษพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมนํ้า การแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนการจัดตั้งกลุมผูใชนํ้าบาดาล ใน
รูปคณะอนุกรรมการนํ้าบาดาลแตละแองนํ้าบาดาล 
สัมพันธกับคณะ กรรมการนํ้าบาดาลในระดับประเทศ 
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คูมือ ทบ อ 6000-2550 
การอุดกลบบอนํ้าบาดาล 

 คูมือ ทบ อ 6000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล (อ) 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 

ความเขาใจและเอาใจใสในการดําเนินงานในสิ่งใด 
เปนส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหผลงานในสิ่งน้ันเกิดความ
สมบูรณ มีคุณภาพ และประสิทธิภาพท่ีดี แตท้ังน้ีตอง
มีหลักวิชาการ เทคนิค และการใชเครื่องมืออุปกรณ
ตามมาตรฐานที่ถูกตอง คูมือการอุดกลบบอนํ้าบาดาล
น้ี ไดรวบรวมวิธีการ ท้ังทางดานทฤษฎีและปฏิบัติท่ีใช
กันอยูในปจจุบัน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูใชงานไม
มากก็นอย  
2. ขอบเขต  

2.1 คูมือน้ีจัดขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับอุด
กลบบอนํ้าบาดาลตามมาตรฐานการอุดกลบบอนํ้า
บาดาล (มาตรฐาน ทบ พ 6000-2550)    

2.2 แนวทางปฏิบัติท่ีกลาวในคูมือน้ีไมครอบ-
คลุมไปถึงความรับผิดชอบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้ง น้ี 
หนวยงานใด และหรือบุคลากรใด ท่ีจะใชมาตรฐานนี้ 
ตองศึกษา มีความเขาใจ และมีชางผูชํานาญการ ใน
การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินทกุข้ันตอน 

2.3 หนวยวัดท่ีใชในคูมือน้ีเปนหนวยวัดระบบ
เมตริก 

3. เอกสารที่เกี่ยวของ 

3.1 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
- มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 การเจาะ

เพ่ือสํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
-  มาตรฐาน ทบ พ 6000-2550 การใชและ

การแปลคาขอมูลหยั่งธรณีวิทยาหลุมเจาะ 
-  คูมือ ทบ พ 1000-2550 การเจาะเพื่อ

สํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
-  คูมือเทคโนโลยีการพัฒนานํ้าบาดาล 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
4. ศัพทบัญญัติ 

4.1 ตัวอุด (packer) หมายถึง อุปกรณใชสําหรับ
อุดหรือค่ันส่ิงท่ีไมตองการสิ่งหน่ึงไมใหไปผสมหรือ
ปนเปอนในอีกสิ่งหน่ึงซ่ึงอาจจะทําดวยไม โลหะ หรือ
ยาง 

4.2 เคร่ืองวัดพิกัด (Global Positioning Sys-
tem, GPS) หมายถึง เคร่ืองใชวัดตําแหนงบนพ้ืนผิว 
โลกโดยสื่อจากดาวเทียม 

4.3 เคร่ืองสูบแรงดันสูง (reciprocating pump) 
หมายถึง เคร่ืองสูบแบบชักชนิดหน่ึงแตมีหลายลูกสูบ 
ทํางานสลับและสัมพันธกันเพ่ือใหเกิดแรงดันที่สูงและ
ตอเน่ืองมักใชสําหรับสูบอัดนํ้าโคลนหรือซีเมนต 
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4.4 กลองสองตรวจสอบในบอ (down hole TV) 
หมายถึง กลองถายภาพโทรทัศนหยอนลงในบอนํ้า
บาดาลเพื่อถายภาพลักษณะ สภาพ พรอมแสดง
ตําแหนงชวงความลึกของผนังทอกรุทอกรองบอ แลว
สงสัญญาณภาพมายังจอภาพบนพื้นดิน    

4.5 โคลนผง (bentonite) หมายถึง ผงโคลนผสม
นํ้าใหเปนนํ้าโคลนใชสําหรับเจาะบอนํ้าบาดาลหรือบอ
นํ้ามัน 
5. วัตถุประสงค 

คูมือฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ 
สําหรับอุดกลบบอนํ้าบาดาล บอเจาะสํารวจ บอ
สังเกตการณ หรือบอเจาะใดๆ เม่ือเลิกใชแลว ไมให
บอเหลาน้ีเปนตัวนําเกิดการปนเปอน หรือมีกระทบตอ
คุณสมบัติของช้ันนํ้าบาดาล ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการ
อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าบาดาล  
6. เครื่องจักรกล  เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุ 

ใชรวมกับชุดการเจาะเพื่อการพัฒนาบอนํ้า
บาดาลในคู มือ ทบ พ 1002-2550 ใชสําหรับถอน
เคร่ืองสูบนํ้า งมทอหรือส่ิงที่คางในบอ ติดต้ังอุปกรณ
สําหรับเปาลางบอ และติดต้ังตัวอุด (packer) ในทอกรุ
บอ แตจะมีเคร่ืองมือและอุปกรณหลัก ใชเฉพาะในแต
ละวิธีการอุดกลบ ดังน้ี 

6.1 เครื่องมือสําหรับการอุดกลบบอดวย 
ดินเหนียว 

การอุดกลบบอดวยดินเหนียว 
ประกอบดวย 

6.1.1  เครื่องมือวัดระดับนํ้าและความลึกบอ 
6.1.2  เคร่ืองอัดลม ขนาดไมนอยกวา 7.1 กก./

ตร.ซม. (100 ปอนด/ตารางน้ิว) ปริมาณลมไมนอย
กวา 334 ลบ.ม./ชม. (175 ลบ.ฟ./นาที) ทอลม (air 
line) ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 13 มม. (1/2 

น้ิว) และทอสูบนํ้า (eductor pipe) ขนาดเสนผาศูนย 
กลาง ไมนอยกวา 51 มม.  (2 น้ิว)  

6.1.3  ชุดตัดทอเหล็กดวยแกส  
6.1.4  เครื่องมืออานพิกัดตําแหนงบอ (GPS)  
6.2 สําหรับการอุดกลบบอดวยซีเมนต 

การอุดกลบบอดวยซีเมนต ประกอบดวย 
6.2.1  เครื่องมือวัดระดับนํ้าและความลึกบอ 
6.2.2  เคร่ืองอัดลม ขนาดไมนอยกวา 7.1 กก./

ตร.ซม. (100 ปอนด/ตารางนิ้ว) ปริมาณลมไมนอยกวา 
334 ลบ.ม./ชม. (175 ลบ.ฟ./นาที) ทอลม (air line) 
ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 13 มม. (1/2 น้ิว) 
และทอสูบนํ้าขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 51 
มม. (2 น้ิว) 

6.2.3  เคร่ืองอัดซีเมนตเปนเคร่ืองสูบแรงดันสูง 
(reciprocating pump) หรือแบบหอยโขงขนาดแรงดัน
นํ้าไมนอยกวา 7.1 กก./ตร.ซม.(100 ปอนด/ตารางนิ้ว) 
ปริมาณน้ําไมนอยกวา 10 ลบ.ม./ชม. (5.3 ลบ.ฟ./
นาที) พรอมทออัด ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 
13 มม. (1/2 น้ิว)   

6.2.4  ชุดตัดทอเหล็กดวยแกส   
6.2.5  เครื่องมืออานพิกัดตําแหนงบอ  
6.3 สําหรับการอุดกลบบอดวยซีเมนตผสม

โคลนผง  
ใชอุปกรณ ชุดเดียวกันกับอุดกลบดวย

ซีเมนตตามท่ีไดกลาวมาแลวในขอ 6.2  
6.4 สําหรับการอุดกลบบอดวยตัวอุด 

การอุดกลบบอดวยตัวอุด ประกอบดวย 
6.4.1  เครื่องมือวัดระดับนํ้าและความลึกบอ 
6.4.2  ตัวอุดมีขนาดกระชับกับขนาดเสนผาศูนย 

กลางในของทอกรุบอซ่ึงทําดวยแผนเหล็ก (หรือไม) 
ประกับหรือติดดวยกับแผนยางหนา โดยทั่วไปจะมี 2 
รูปแบบ ตามลักษณะการใชงานเพ่ืออุดกลบบอหรือ
เพ่ือสูบนํ้า (รูปที่ 1 และรูปท่ี 2)  
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รูปท่ี 1  ตัวอุดใชในกรณีอุดกลบบอ 

 
รูปท่ี 2  ตัวอุดใชในกรณีสูบนํ้า 

6.4.3  เคร่ืองอัดลม ขนาดไมนอยกวา 7.1 กก./
ตร.ซม. (100 ปอนด/ตร.น.) ปริมาณลมไมนอยกวา 
334 ลบ .ม . /ชม . (175 ลบ .ฟ . /นาที)  ทอลมขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 13 มม. (1/2 น้ิว) และ
ทอสูบนํ้าขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 51 มม.  
(2 น้ิว) 

6.4.4  เคร่ืองอัดซีเมนตเปนเคร่ืองสูบแรงดันสูง 
(reciprocating pump) หรือแบบหอยโขงขนาดแรงดัน
นํ้าไมนอยกวา 7.1 กก./ตร.ซม.(100 ปอนด/ตารางนิ้ว) 

ปริมาณนํ้าไมนอยกวา 10 ลบ.ม./ชม. (5.3 ลบ.ฟ./นาที) 
พรอมทออัดขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 13 มม. 
(1/2 น้ิว)   

6.4.5  ชุดตัดทอเหล็กดวยแกส   
6.4.6  เครื่องมืออานพิกัดตําแหนงบอ 
นอกจากน้ีแลวกลองสองตรวจสอบในบอ (down 

hole TV) อาจจําเปนตองใชสําหรับสองดูส่ิงท่ีตกคาง
ในบอเพ่ือเปนขอมูลในการสรางเครื่องมืองมส่ิงที่คาง
ขึ้นจากบอ  
7. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

การอุดกลบบอสามารถแบงออกเปน 4 วิธี ตาม
วัสดุท่ีใชอุดกลบ ขั้นตอนการอุดกลบมีรายละเอียดดังน้ี 

7.1 รวบรวมวิเคราะหขอมูลเดิมและตรวจสอบ
ขอมูลในสนาม 

7.1.1  ทราบสาเหตุที่เลิกใชและตองทําการอุด
กลบบอจากเจาของบอ เชน มีนํ้าประปาเขาถึงทอกรุ
ทอกรองบอผุแตก ปริมาณการใหนํ้าลดลง คุณภาพนํ้า
เปล่ียน เปนตน 

7.1.2    ความลึกของการกอสรางบอ ขนาด และ
ชวงความลึกทอกรุและทอกรองบอที่ติดตั้ง และระดับ
นํ้าคงที่ 

7.1.3    มีเครื่องสูบนํ้าติดต้ังอยูในบอหรือไม ถามี 
ยังคงอยูในสภาพที่สมบูรณหรือไม มีบางสวนของชุด
เครื่องสูบนํ้า เชน มอเตอร ใบพัด ทอดูด เปนตนตกคาง
ในบอหรือไม  

7.1.4    ถาไมมีเคร่ืองสูบนํ้าติดตั้งใหวัดระดับคงท่ี 
และความลึกบอ พรอมเปรียบเทียบกับขอมูลเดิมวา
บอตื้นข้ึนหรือไม มีการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าในบอ
หรือไม 

7.2 ถอนเคร่ืองสูบนํ้า (ถามี) พรอมวัดระดับนํ้า
และความลึกบอ 

7.3 ทําการงมสิ่งท่ีตกคางในบอ และวัดความลึก
บออีกครั้ง (ในบางกรณี อาจจะตองใชกลองชวย
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ตรวจสอบ รูปลักษณะของสิ่งท่ีตองการจะงม เพ่ือทํา
เครื่องมืองมท่ีเหมาะสม หรือตรวจสอบถึงสภาพ
ชองวางระหวางบอและส่ิงท่ีตกคางกีดขวางวาสามารถ
จะทําการอุดกลบไดหรือไม ถาไมสามารถงมสิ่งท่ี
ตกคางขึ้นได) 

7.4 เปาลางบอดวยเครื่องอัดลมและเก็บตะกอน
ดินทรายที่กนบอ ข้ึนใหหมดหรือใหมากท่ีสุดเทาที่จะ
ทําไดหรือในกรณีท่ีเลิกใชบอ เน่ืองจากทอกรุแตกและ
มีนํ้ากรอยเค็ม ไหลลงปนเปอนในช้ันนํ้าบาดาลดี หรือ
ในกรณีปนเปอนจากสารเคมีที่อันตราย ตองเปาสูบนํ้า 
เอานํ้ากรอยเค็มหรือสารเคมีที่ปนเปอนออก จนเขาสู
ภาวะปกติของช้ันนํ้าบาดาลหรือใหออกมากที่สุดเทาท่ี
จะทําได การเปาสูบนํ้าออก ตองคํานึงถึงแหลงตนเหตุ
ของการปนเปอนและทิศทางการดันของนํ้า ตลอดจน
ตองเปาสูบตามวิธีการที่ถูกตอง เชน ใชตัวอุดเพ่ือ
บล็อกนํ้าจากแหลงปนเปอน (ดูรูปท่ี 3) และวัดความ
ลึกบอ 

 
รูปที่ 3  การเปาสูบนํ้าโดยใชตัวอุดเพ่ือบล็อกนํ้า 

จากแหลงปนเปอน 

7.5 จากขนาดทอกรุทอกรองและความลึกบอท่ี
ได นํามาคํานวณหาปริมาตรบอ (คิดจากระดับกนบอ
หลังจากเปาลางบอ ถึงระดับพ้ืนดิน) และปริมาณวัสดุ 
(ดินเหนียว ซีเมนต หรือโคลนผง) ท่ีจะตองใชในการ
อุดกลบ 

7.6 การอุดกลบบอ ซ่ึงแยกตามวัสดุท่ีจะใช 
อุดกลบ ออกเปน 4 วิธี ดังน้ี 

7.6.1  วิธีอุดกลบดวยดินเหนียว  
(1) เตรียมดินเหนียวนํ้าจืด ปราศจาก

วัสดุอื่นเจือปน เชน หญา ใบไม เศษหินปูน ลูกรัง เปน
ตน ปนใหมีลักษณะกลม (ขนาดเล็กกวา 3 ซม.) นําไป
ตากแดดใหแหง และเก็บรวบรวมในกระสอบ 

(2) เทลูกดินเหนียวลงในบออยางชาๆ 
ในชวงแรกๆ การลงดินเหนียว ซ่ึงทอกรองบอยังไม
ถูกอุดตัน อาจจะใช นํ้าสะอาด ฉีดลงพรอมกับดิน
เหนียว เพ่ือไลดินเหนียวที่อาจคางผนังทอกรุบอ ทํา
ใหดินเหนียวละลายงายข้ึน (คูมือ เทคโนโลยีการ
พัฒนานํ้าลาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล) และนํ้าท่ี
ไหลลงบอน้ัน จะชวยพาดินเหนียวสูกนบอเร็วขึ้น 
ในชวงเวลาที่ทอกรองบอยังไมถูกอุดตันดวยดิน
เหนียว  

(3)  เม่ือดินเหนียวเต็มถึงระดับปากบอ 
ปลอยใหดินเหนียวยุบตัว เปนเวลาอยางนอย 24 
ช่ัวโมง จากน้ันเติมดินเหนียวใหเต็มถึงระดับปากบอ
อีกครั้ง 

7.6.2  วิธีอุดกลบดวยซีเมนต 
(1)  กรณีบอท่ีจะทําการอุดกลบ มีสาเหตุ

มาจากการปนเปอนของนํ้ากรอยเค็ม และไมสามารถ
สูบออกเพื่อใหนํ้าจืดจากชั้นนํ้าบาดาลมาแทนที่แลว 
ตองนําจืดท่ีสะอาด ใสลงในบอแทนที่นํ้ากรอยเค็ม  

(2) ลงทออัดซีเมนต ท่ีความลึก ประมาณ 
1 ม. เหนือระดับกนบอ แลวทําการอัดซีเมนต (ซีเมนต 
50 กก. ตอนํ้าจืดประมาณ 23 ลิตร) โดยใชชุดอัด 
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ซีเมนต (ท่ีไดกลาวในขอ 6.2.3) ทําการอัดตอเน่ือง 
จนซีเมนตในบอขึ้นถึงระดับพ้ืนดิน กรณีที่บอลึก และ
แรงดันของเครื่องอัดซีเมนตไมเพียงพอที่จะอัดในครั้ง
เดียวจากกนบอ  ให ทําการยกทออัดขึ้น ที่ระดับ
ประมาณ 1 ม. เหนือระดับซีเมนตท่ีอัดไดในแตละครั้ง 
ทําการอัดอยางตอเน่ือง จนถึงระดับพ้ืนดิน 

(3)  ปลอยใหซีเมนตแข็งตัวประมาณ 24 
ช่ัวโมง จากนั้นเติม ซีเมนตในบอ ใหเต็มถึงระดับ 10 
ซม. ลึกจากระดับพ้ืนดิน 

7.6.3  อุดกลบดวยซีเมนตผสมโคลนผง 
วิธีเดียวกับอุดกลบดวยซีเมนต แตใช

ซีเมนตผสมโคลนผง ในอัตราสวน ใชโคลนผง 2 กก. 
ในนํ้าจืดประมาณ 25 ลิตร ผสมใหเขากันแลวเติม
ซีเมนต 50 กก. 

7.6.4    อุดกลบดวยตัวอุด 
บอนํ้าบาดาลบางบอ เจาะในช้ันนํ้าบาดาล 

ท่ีเปนรอยแตกหรือโพรงในหินแข็งและมีการสูบนํ้าจาก
บอนํ้าบาดาลขางเคียงในชวงทําการอุดกลบบอ การ
อุดดวยซีเมนต โคลนผง หรือดินเหนียว ซ่ึงอาจจะไม
เหมาะสม เน่ืองจากน้ําที่เคล่ือนผาน อาจจะทําละลาย

วัสดุที่ใชอุดกลบกอนท่ีจะแข็งตัว มีผลทําใหการอุด
กลบบอไมดี และนํ้าท่ีละลายวัสดุเหลาน้ี จะปนกับนํ้า 
อาจจะทําใหนํ้าท่ีสูบออกจากบอขางเคียงมีลักษณะขุน 
หรืออาจจะมีผลทําใหรอยแตกในช้ันนํ้าบาดาลเกิดการ
อุดตัน  การอุดกลบบอโดยใชตัวอุดรวมกับซีเมนต 
(อาจจะใชกรวดขนาด 10 มม. ขึ้นไป ใสกนบอในบาง
กรณี) จะเปนการอุดกลบวิธีหน่ึง ที่จะใหเกิดผลดีและ
ประหยัดซีเมนต 

(1)  ตัวอุด โดยทั่วไปจะทําดวยแผนยาง
ประกับดวยแผนเหล็ก ขนาดของแผนยางมีขนาด
กระชับกับเสนผาศูนยในของทอกรุบอที่จะทําการอุด
กลบ ตามที่ไดกลาวในขอ (6.4.2)       

(2)  ติดตั้งตัวอุด ที่ตําแหนงความลึกบน
ช้ันนํ้าบาดาลที่ตองการจะอุด อาจจะอยูในทอกรุบอ 
หรือในผนังหินแข็งท่ีเปนบอเปลือยหรือไมลงทอตลอด 
ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยใชกานเจาะหรือทอนํา ที่ตรง
ปลายมีสลัก หมุนวนขวา เขาล็อกกับตัวอุด ลงใน
ตําแหนงความลึกที่ตองการ จากน้ัน ทําการหมุนกาน
เจาะหรือทอนําวนซาย เพื่อคายสลัก ปลอยตัวอุด 

 

 
รูปท่ี 4  แสดงตําแหนงของตัวอุดท่ีค่ันระหวางช้ันนํ้าบาดาล 
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(3)  เม่ือปลอยตัวอุดแลว ดึงกานเจาะ
หรือทอนําขึ้น ประมาณ 0.5 ม. เหนือระดับตัวอุด แลว
ทําการอัดซีเมนตลงในบอ โดยผานกานเจาะหรือทอ
นํา เม่ือซีเมนตขึ้นมาเหนือตัวอุด ประมาณ 2 ม. ให
หยุดการอุดซีเมนต และถอนกานเจาะหรือทอนําขึ้น 
ท้ิงใหซีเมนตแข็งตัว ประมาณ 24 ชม. จากน้ัน ลงทอ
นํา อุดตอดวยซีเมนต ทําการอัดตอเน่ือง จนซีเมนตใน
บอขึ้นถึงระดับพ้ืนดิน กรณีที่บอลึก และแรงดันของ
เคร่ืองอัดซีเมนตไมเพียงพอท่ีจะอัดในครั้งเดียวจาก
กนบอ ใหทําการยกทออัดขึ้น ท่ีระดับประมาณ 1 ม. 
เหนือระดับซีเมนตท่ีอัดไดในแตละคร้ัง ทําการอัด
อยางตอเน่ืองจนถึงระดับพื้นดิน 

(4)  ปลอยใหซีเมนตแข็งตัวประมาณ 24 
ช่ัวโมง จากน้ันเติมซีเมนตในบอ ใหเต็มถึงระดับ 10 
ซม. ลึกจากระดับพ้ืนดิน 

7.7 ตัดทอกรุปากบอใหระดับต่ํากวาพื้นดิน 
ประมาณ 10 ซม.  

7.8 เทฐานคอนกรีตลักษณะหลังเตาหรือเทลาด
เอียงออกจากบอเล็กนอยท่ีปากบอ ขนาด 0.5 ม.x 0.5
ม. x 0.1 ม. ใหระดับเสมอกับพ้ืนดินเขียนหมายเลข
บอกํากับไว และจับพิกัดบอ (เผ่ือในอนาคต หากมีการ
กอสรางใด เกิดขึ้นในบริเวณน้ี และทอกรุบอท่ีอุดกลบ
กีดขวางงานแลวก็จะสามารถหาจุดท่ีแนนอน เพื่อทํา
การตัดทอได)  

7.9 รายงานการอุดกลบ สงมอบให สํานัก งาน
ทรัพยากรนํ้าบาดาลจังหวัดท่ีเก่ียวของ เจาของบอ
หรือผูวาจาง และนักอุทกธรณีหรือนักธรณีที่ปรึกษา 
8. ความปลอดภัย 

คูมือการอุดกลบบอนํ้าบาดาลน้ี ใหปฏิบัติตาม
เรื่องความปลอดภัยตามมาตรฐาน ทบ พ 1002-2550 
การเจาะเพื่อพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
9. บุคลากร 

เปนบุคลากรชุดเดียวกันกับมาตรฐาน ทบ พ 
1000-2550 การเจาะเพื่อ สํารวจและพัฒนาบอ 
นํ้าบาดาล  
10. เอกสารอางอิง 
Fletcher, G. D., 1987. Groundwater and Wells, 

Second Edition, Minnesota: Johnson 
Division. 
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คูมือ ทบ อ 7000-2550 
การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหคุณภาพนํ้าบาดาล 
เพ่ือการอนุรักษแหลงน้ําบาดาล 

 คูมือ ทบ อ 7000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล (อ) 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 

คู มือการเ ก็บตัวอย าง นํ้าและการวิ เคราะห
คุณภาพนํ้าทางเคมี จัดทําขึ้นภายใตโครงการจัดทํา
มาตรฐานและคูมือการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอนํ้า
บาดาล พ.ศ. 2550 คูมือฉบับน้ีใชรวมกับมาตรฐาน
การเก็บตัวอย าง นํ้าและการวิ เคราะห คุณภาพ 
นํ้าบาดาล (มาตรฐาน ทบ พ 7000-2550) 

 การบริหารจัดการ นํ้าบาดาลโดยทั่ วไปใช
ห ลักการปกปองคุณภาพนํ้าโดยการเก็บ กักนํ้า
สวนเกินในช้ันใตดินและนํามาใชประโยชนเม่ือเกิดการ
ขาดแคลนนํ้า การเก็บกักนํ้าในเขื่อนหรืออางเก็บนํ้ามี
ขอจํากัดหลายดาน การเก็บกักนํ้าในช้ันใตดินโดยการ
เติมนํ้าในตําแหนงที่มีความเปนไปไดนาจะเปนวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพและเปนการแกปญหาท่ีไมสงผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอมมากนัก  
2. ขอบเขต 

คูมือฉบับน้ีครอบคลุมการเก็บตัวอยางนํ้าและการ
วิเคราะหคุณภาพทางเคมีในการตรวจสอบการปน-
เปอนโดยเฉพาะในกรณีท่ีสงสัยวานํ้าบาดาลอาจมีการ
ปนเปอนหรือตองการตรวจสอบการปนเปอน ควร
เลือกพารามิเตอรในการตรวจสอบ สามารถแบงออก 
เปน 3 กลุม คือ (1)  กลุมลักษณะทางกายภาพ (2) 
กลุมสารอนินทรีย และ (3) กลุมสารอินทรีย 

ท้ังน้ีจะเนนพารามิเตอรท่ีละลายในนํ้าเทาน้ัน 
ไมครอบคลุมถึงแกสท่ีละลายในน้ําและไมครอบคลุม
ถึงการเก็บรักษาสภาพน้ําและการวิเคราะหเพ่ือศึกษา
ทางกัมมันตภาพรังสี 

การตรวจสอบคุณภาพนํ้าบาดาลโดยการกําหนด 
พารามิเตอรในการติดตามตรวจสอบเบื้องตนน้ันอาจ
ยังไมสามารถระบุไดเดนชัดวานํ้าบาดาลไดรับการ
ปนเปอนจากสารชนิดใด การตัดสินใจเห็นควรที่จะ
ตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ กําหนดตาม
ประกาศของหนวยงานราชการที่เก่ียวของเชน 

(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 61 
(พ.ศ. 2524) เร่ือง นํ้าบริโภคในภาชนะที่ปดสนิท 
ตีพิมพในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เลม 98 ตอนที่ 157 
(ฉบับพิเศษ) ลงวันท่ี 24 กันยายน 2524 (ภาคผนวก 
ก) 

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 332 
(พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตร-
ฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2521 เรื่องกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ําบริโภค ตีพิมพใน
หนังสือราชกิจจานุเบกษา เลม 95 ตอนท่ี 68 ลงวันท่ี 
4 กรกฎาคม 2521 (ภาคผนวก ข) 

(3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับท่ี 4 
(พ .ศ .  2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
นํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและ
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มาตรฐานในทางวิชาการสําหรับการปองกันดาน
สาธารณสุขและปองกันส่ิงแวดลอมเปนพิษ ตีพิมพใน
หนังสือราชกิจจานุเบกษา เลม 95 ตอนท่ี 66 ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2521 (ภาคผนวก ค) 

(4)  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และส่ิงแวดลอม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2539) วันท่ี 3 มกรา-
คม 2539 เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบบน้ํา
ท้ิงจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและ
นิคมอุตสาหกรรม ตีพิมพในหนังสือราชกิจจานุเบกษา
เลมท่ี 113 ตอนที่ 13 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 

(5)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับท่ี 5 
(พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัตินํ้า- 
บาดาล พ.ศ. 2520 ตีพิมพในหนังสือราชกิจจานุ-
เบกษาเลมท่ี 95 ตอนที่ 66 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2521 (ภาคผนวก จ) 

การตรวจสอบคุณภาพนํ้าตามมาตรฐานของ
กฎหมายที่กําหนดควรอยูในดุลพินิจของผูเช่ียวชาญ
ทางดานนํ้าบาดาล โดยเฉพาะบอนํ้าบาดาลที่อยู
ใกลเคียงกับแหลงชุมชน หลุมฝงกลบขยะโรงงาน
อุตสาหกรรม เปนตน 
3. เอกสารที่เกี่ยวของ 

3.1 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
  - มาตรฐาน ทบ พ 7000-2550 การเก็บ

ตัวอยางนํ้าและการวิเคราะหคุณภาพนํ้าบาดาล  
  - คูมือ ทบ พ 7000-2550 การเก็บตัวอยาง

นํ้าและการวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล  
3.2 ASTM, D 6517-00, 2000. Standard Guide 

for Field Preservation of Ground-Water Samples.  
3.3 U.S. Environmental Protection Agency 

(U.S. EPA), 1991. Site Characterization for Sub-
surface Remediation, Seminar Publication, Office 
of Research and Development, Washington, D.C. 
20460, EPA/600113-90/003, p.123-124. 

4. ศัพทบัญญัติ 
4.1 ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง คุณลักษณะ

ปฐมภู มิ ท่ีตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของ
ตัวอยางนํ้า ซ่ึงแตกตางจากคุณลักษณะทางเคมีหรือ
องคประกอบทางชีวภาพ ลักษณะทางกายภาพ โดย 
ท่ัวไปสามารถสังเกตเห็นได เชน สี ความขุน ของแข็ง
แขวนลอย ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กในน้ํา และสารอื่นๆ ท่ี
อยูในรูปแบบท่ีแยกตัวออกจากน้ําได เชน ตะกอนสาร
ท่ีลอยอยูบนนํ้า เปนตน อยางไรก็ตามลักษณะทาง
กายภาพมีความสัมพันธกับองคประกอบทางเคมี
เชนกัน ลักษณะทางกายภาพตามคุณสมบัติทาง
กายภาพในการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพนํ้า
ประกอบดวย สี ความขุน กล่ิน รส สภาพกรด สภาพ
ดาง การอิ่มตัวแคลเซียมคารบอเนต ความกระดาง 
สภาพความตองการตัวออกซิเดนท (เชน โอโซน 
คลอรีนไดออกไซด) ความนําไฟฟา ความเค็ม สาร
ลอยนํ้า (เชน ไข นํ้ามัน) ของแข็ง (เชน ของแข็ง
แขวนลอย ของแข็งละลายน้ํา) อุณหภูมิ แรใยหิน  
ศักยรีดอกซ (ORP) ตม (sludges) การอิ่มตัวยวดยิ่ง
ของแกสละลาย (dissolved gas super saturation)  

4.2 กลุมสารอนินทรียในนํ้า (inorganic consti-
tuents) เปนสารองคประกอบอนินทรียที่แบงออกเปน 
2 กลุมยอย คือ โลหะ (เชน เหล็ก แมงกานีส ตะก่ัว 
เปนตน) และสารองคประกอบที่ไมใชโลหะอินทรีย 
(เชน โบรไมด คลอไรด ไซยาไนด ไนเตรต ฟอสเฟต 
เปนตน)  

4.3 กลุมสารอินทรีย (organic constituents)  
ในนํ้าเปนสารองคประกอบอินทรียในนํ้าท่ีแบงเปน  2 
กลุมยอย คือ องคประกอบอินทรียรวมกลุม (aggre-
gate organic constituents) และสารประกอบอินทรีย
เดี่ยว (individual organic compounds)  

4.3.1  สารประกอบอินทรียรวมกลุม (aggregate 
organic constituents) ประกอบดวย ความตองการ
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ออกซิเจนทางชีวภาพ (Biochemical Oxygen Demand, 
BOD) ความตองการออกซิเจนทางเคมี (chemical 
oxygen demand, COD) คารบอนอินทรียท้ังหมด 
(total organic carbon, TOC) ฮาโลเจนอินทรียละลาย 
(dissolved organic halogen) สารฮิวมิกละลายในน้ํา 
(aguatic humic substances) นํ้ามันและไข (oil และ 
grease) ฟนอล (phenols) สารลดความตึงผิว (sur-
facetants) เทนนินและลิกนิน (tanin และ lignin) สาร
กลุมกรดอินทรียและกรดระเหย (organic และ volatile 
acids) สารในรูปไตรฮาโลมีเทน (trihalomethanes) 
สารประกอบอินทรียดูดกลืนแสงยูวี (uv-absorbing 
organic constituents) และอ่ืนๆ 

4.3.2  สารประกอบอิ นทรีย เดี่ ยว  ( individual 
organic compounds) ประกอบดวย สารประกอบอินทรีย 
ระเหย (volatile organic compounds, VOCs) มีเทน 
สารกลุม EDB (1,2-dibromoethane, EDB) และ สาร
กลุม DBCP (1,2-dibromo-3-chloropropane, DBCP) 
ไตรฮาโลมีเทน (trihalomethanes) และ chlorinated 
organic solvents สารพลอยไดพวก halo acetic acid 
และ trichlorophenol สารพลอยไดพวกอัลดีไฮดฟนอล 
สารกลุมพีซีบี (polychlorinated biphenyls, PCBs) 
และกลุมอะโรมาติกไฮโดรคารบอนโพลีนิวเคลียร 
(polynuclear aromatic hydrocarbons) สารกําจัด
แมลงกลุมคารบาเมต (carbamate pesticides) สาร
กําจัดแมลงกลุมออรกาโนคลอรีน (organochlorine 
pesticides) สารกําจัดวัชพืชประเภทกรด (acid herbi-
cide compounds) สารกําจัดวัชพืชประเภทไกลโฟ
เสต (glyphosate herbicide) 
5. ความสําคัญและการใชงาน  

5.1 คูมือฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางใน
การเก็บและตรวจสอบคุณภาพนํ้าทางเคมีซ่ึงสามารถ
นําไปประยุกตใชไดตามความเหมาะสมโดยการอางอิง

ตาม American Public Health Association, American 
Water Works Association, and Water Environ-
mental Federation (1998)  

5.2 คูมือฉบับน้ีควรใหใชรวมกับมาตรฐาน ทบ 
พ 7000-2550 และคูมือ ทบ พ 7000-2550  
6. การปฏิบัติในการเก็บและตรวจสอบ 
คุณภาพน้ํา 

เม่ือกําหนดวัตถุประสงคและวางแผนการเก็บ
ตัวอยาง นํ้าแลวควรกําหนดความถี่ของการเก็บ 
นํ้าตัวอยางเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทั่วไป
เพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชวงส้ันๆ (1-2 ป ขึ้น
ไป) และชวงยาว (มากกวา 2 ป) หากตองการราย 
ละเอียดคุณภาพนํ้ารายเดือนก็สามารถทําได แตสวน
ใหญแลวควรเก็บทุกๆ 3 เดือน หรือทุกฤดูกาลเปน
อยางนอย แนวทางกําหนดความถี่สําหรับการเก็บนํ้า
ตัวอยางไดแสดงไวในตารางท่ี 1 

6.1  ระเบียบวิธีการเก็บตัวอยาง 
ตัวอยางที่เก็บจากบอตองมีรายละเอียดท่ี

ระบุวิธีการเก็บตัวอยาง และข้ันตอนการวิเคราะหท่ี
เก่ียวของกับผลท่ีตองการ ระเบียบวิธีการเก็บตัวอยาง
สามารถสะทอนถึงคุณภาพการเก็บตัวอยาง ซ่ึงผล
จากการวัดคุณภาพนํ้าท่ีไดจะถูกบันทึกไวเพื่อนําไปใช
ประโยชนตอไป  

ขั้นตอนสําคัญในระเบียบการเก็บตัวอยาง
ไดแสดงไวในตารางที่ 2  จุดมุงหมายของขั้นตอนแต
ละรายการและขอเสนอแนะไดแสดงไวดวยแลว ขอ
ควรคํานึงขั้นพ้ืนฐานในระเบียบวิธีการเก็บตัวอยาง มี 
3 ประการหลัก คือ 

6.1.1  การวัดระดับนํ้า ซ่ึงตองทํากอนการเก็บ
ตัวอยาง 

6.1.2  การถายนํ้าออกจากบอ ตองวัดปริมาตร
นํ้าและอัตราการถายนํ้าออกจากบอกอนเก็บตัวอยาง 
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ตารางที่ 1 การกําหนดความถี่ในการเก็บตัวอยาง
ตัวเลขแสดงเปนจํานวนเดือนท่ีควรละเวนชวง 

การตรวจสอบ พื้นท่ีที่ไม
ปนเปอน 

พื้นท่ีปนเปอน 

ปลายน้ํา ตนน้ํา 
คุณภาพน้ําท่ัวไป 

องคประกอบหลัก  
องคประกอบรอง 
(ปริมาณนอยกวา 1.0 
มก./ลิตร) 

 
2-7 
2-7 

 
2 - 38 
1 - 2 

 
2 - 10 
2 - 10 

คุณลักษณะทางธรณีเคมี 
องคประกอบหลัก 
องคประกอบรอง 
(ปริมาณ นอยกวา 1.0 
มก./ลิตร) 

 
1 - 2 
1 - 2 

 
7 - 14 
< 2 

 
1 - 5 
1 - 5 

การปนเปอน 
คารบอนอินทรีย
ท้ังหมด  (TOC) 
สารอินทรียกลุมฮาโล
เจนท้ังหมด 
คาการนําไฟฟา 
ความเปนกรด-ดาง 

 
2 
 

6 - 7 
 

6 - 7 
2 

 
3 
 

24 
 

24 
2 

 
3 
 
7 
 
7 
1 

(ดัดแปลงจาก U.S. EPA, 1991) 

6.1.3  การเก็บตัวอยางจริงในสนาม รวมถึง
พารามิเตอรที่วัดในสนาม หลังจากถายนํ้าเกาออกจาก
บอแลว การรักษาสภาพน้ํา การนําสงตัวอยางและการ
บันทึกลงในแบบบันทึกขอมูลการครอบครองตัวอยาง 

6.2.  ความถี่ของการเก็บตัวอยาง  
ขึ้นอยูกับความตองการขอมูลและความคุม

ทุนของการเก็บตัวอยาง เหตุผลที่ควรใสใจอันดับแรก 
คือการประเมินแหลงท่ีมาของการปนเปอนซ่ึงกําลัง
ดําเนินการตรวจสอบ การพิจารณาตัวการที่ทําใหเกิด
การปนเปอนที่กระจายเขามาในแตละชวงเวลา ดังน้ัน
การกําหนดความถี่ของการเก็บตัวอยางท่ีนอยที่สุด ใน
แงระยะทางตามทิศทางการไหลของน้ําบาดาล และใช
ขอมูลอุทกวิทยาในการคํานวณความถี่ท่ีตองการ โดย

คํานวณตามสมการดังน้ี (Barcelona et al., 1985)  
F  =   DN/(864Ki)  

เม่ือ  F  = ความถี่ของการเก็บตัวอยาง (วัน) 
N  = ความพรุนยังผล (effective porosity) 
K  = คาสัมประสิทธิ์การยอมใหนํ้าซึมผาน 
  (hydraulic conductivity) (ซม./วินาที) 
i   = เกรเดียนต (hydraulic gradient)  
  (เมตร/เมตร) 

การหาความถี่อาจทําไดโดยใชโนโมกราฟ 
(nomograph) เพ่ือท่ีจะแปลขอมูลไฮดรอลิกไปเปน
ความถี่ที่ มีความยาวตามทิศทางการไหลของน้ํา
บาดาลแบบตางๆ (รูปที่ 1)  ถาไมมีขอมูลเดิมมากอน
วามีการปนเปอนสารชนิดใดควรเลือกตรวจสอบ
พารามิเตอรที่กําหนดไวในมาตรฐานตามกฎหมาย
กอน ถามีขอมูลการปนเปอนบันทึกไวแลวสามารถจะ
เลือกพารามิเตอรท่ีตองการตรวจสอบไดแนนอนกวา 
หากมีขอมูลนอยเกินไปควรตรวจสอบพารามิเตอรทั้ง
กลุม ไดแก กลุมสารอินทรีย พวกที่เปนโลหะและไมใช
โลหะ กลุมสารอินทรียพวกที่เปนองคประกอบอินทรีย
กลุมกอน หรือสารประกอบอินทรียเด่ียว เปนตน 

หากตองการตรวจสอบสารปนเปอนหลาย
อยางควรมีลําดับการเก็บนํ้าตัวอยางโดยเก็บจากสาร
ปนเปอนท่ีสามารถสูญหายหรือเปล่ียนแปลงไดงาย
กอนดังน้ี 

(1) สารประกอบอินทรียระเหย (Volatile 
Organic Compounds, VOCs) สารกลุมน้ีจะ 
สูญหายไปจากนํ้าไดงายจากการระเหย และการยอย
สลายโดยจุลินทรีย ไดแกสารในรูปไตรฮาโลมีเทน สาร
กลุมอัลดีไฮด คีโตน เปนตน ควรเก็บนํ้าตัวอยางโดย
ไมกรอง และรักษาสภาพทันที 

(2)  สารอินทรียก่ึงระเหย เชน สารกําจัด
แมลง และกําจัดวัชพืช สารกลุมพีซีบี (PCBs) เปนตน 
ควรเก็บตัวอยางโดยไมมีการกรองและรักษาสภาพ 
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ตารางที่ 2  ระเบียบวิธีการเก็บตัวอยางโดยทั่วไป  

ขั้นตอน เปาหมาย ขอเสนอแนะ 
การวัดในสนาม การวิเคราะหในสนามก็เพ่ือหลีกเลี่ยง

อคติที่อาจเกิดขึ้นตอพารามิเตอรที่ มี
ความวองไวตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดลอม 

ตัวอยางที่จะตองวัดในสนามใหทํา
โดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได คือ แกส 
สภาพดาง (alkalinity) และความเปน
กรด-ดาง 

ตัวอยางเปลา / มาตรฐานตางๆ ตัวอยางเปลาและมาตรฐานตางๆ จะทํา
ใหผลวิเคราะหถูกตองสําหรับการเปลี่ยน-
แปลงที่อาจเกิดขึ้นหลังเก็บตัวอยาง เชน 
การักษาสภาพ การเก็บ และการขนสง 

อยางนอยที่สุดจะตองมีตัวอยางเปลา
และมาตรฐานอยางละ 1 ชุด สําหรับ
พารา มิ เตอร ที่ มี ความว อ งไวมาก 
ขั้นตอนน้ีจะตองทําในสนามในวันที่มี
การสุมเก็บตัวอยาง ตัวอยางที่ มีการ
เติมสาร (spike sampling) ควรจะทํา
เพื่อการประกันคุณภาพและการควบคุม
คุณภาพ  

การเก็บรักษา/การขนสง การทําใหเย็นและการปองกันตัวอยางที่
เก็บควรจะลดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ของตัวอยางกอนการวิเคราะห 

ควรใส ใจขอกําหนดชวงเวลาก็เก็บ
ตัวอยางไวนานสูงสุด 

การวัดพารามิเตอรทางอุทกวิทยา การวัดระดับนํ้ากอนการสูบเก็บตัวอยาง
นํ้า 

วัดระดับ นํ้าที่แตกตางกัน  ±0.3ซม . 
(หรือ ±0.01 ฟุต)  

การถายน้ําออกจากทอ การถายน้ําหรือการจํากัดนํ้าขังออกจาก
บอเพ่ือไมใหเกิดอคติตอตัวอยางที่เปน
ตัวแทน 

สูบนํ้าจนพารามิเตอรที่วัดไดจากการ
ถายน้ําออก เชน pH, EC, Eh, หรือ
อุณหภูมิมีคาเสถียรในระดับ ±10% 

การเก็บตัวอยาง เก็บตัวอยางบนผิวดิน หรือในบอขุดซ่ึงมี
การกระจายตัวลักษณะทางเคมีนอยที่สุด 

อัตราการสูบควรมีขอจํากัดถึงประมาณ 
100 มล./นาที สําหรับสารอินทรียระเหย 
และพารามิเตอรท่ีวองไวตอแกส 

การกรอง/การรักษาสภาพ การกรองทําไดเม่ือองคประกอบที่ละลาย
อยูในสภาพที่รักษาสภาพได ควรทําให
แลวเสร็จในสนามทันทีที่เก็บตัวอยาง 

-  การกรองสามารถดําเนินการไดเม่ือ
วิเคราะหหาโลหะรองรอย (trace metals) 
แอนไอออนและแคทไออนที่ เปนสาร 
อนินทรีย และสภาพดาง (alkalinity)  
-  ไมกรองเมื่อวิเคราะหหา TOC, TOX 
และสารประกอบอินทรียระเหย การกรอง
สารประกอบอินทรียระเหยอื่นๆ จะทําก็
ตอเม่ือระบุเทาน้ัน 

(ดัดแปลงจาก Barcelona et al., 1985) 
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รูปท่ี 1 โนโมกราฟของความถ่ีการเก็บตัวอยาง (Barcelona et al., 1985) 

(3)  โลหะและสารประกอบที่ไมใชโลหะ
อินทรีย ควรกรองตัวอยางและรักษาสภาพ 

(4)  จุลินทรียและพารามิเตอรอื่นๆ 
6.3 ขั้นตอนการเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล 
6.3.1  การวางแผนเก็บตัวอยาง ปจจัยที่ควร

พิจารณามีดังน้ี รายละเอียดบอนํ้าบาดาล เชน สถาน
ท่ีตั้ง ความลึกบอ ระดับนํ้า ปริมาณน้ํา คุณภาพของ
การทําความสะอาดบอ การเลือกอุปกรณท่ีใชสําหรับ
เก็บตัวอยางนํ้าใหเหมาะสม เชน เคร่ืองสูบนํ้าแบบจุม
ใตนํ้า หรือใชกระบอกตักแลวแต กรณี 

6.3.2  การปรับเทียบอุปกรณหรือเครื่องมือที่จะ
ใช ในสนามทุกชนิดกอนเก็บตัวอยางโดยเฉพาะ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

6.3.3  การวัดระดับนํ้าบาดาล กอนเก็บตัวอยาง
จะตองวัดระดับนํ้าในบอกอน ควรเทียบกับจุดอางอิง

กอนท่ีจะสูบหรือตักเอาน้ําออกจากบอ การวัดอาจใช
เคร่ืองตรวจสอบวัดระดับนํ้าแบบไฟฟาก็ได อุปกรณท่ี
ใชในการวัดควรทําความสะอาดทันทีเม่ือมีการใชดวย
นํ้าปราศจากไอออนหรือใชไอโซโพรพิวแอลกอฮอลทํา
ความสะอาด 

6.3.4  การเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล วิธีการเก็บ
ตัวอยางนํ้าบาดาล ควรเลือกใชอุปกรณเก็บนํ้าบาดาล
ท่ีเหมาะสมเชน กระบอกตัก (bailer) เครื่องสูบแบบ
จุม (submersible pump) เครื่องสูบแบบรีด (peris-
taltie pump) เครื่องสูบแบบถุง (bladder pump) เปน
ตน การเลือกวิธีการเก็บอาจข้ึนอยูกับขอดีหรือขอดอย
ของอุปกรณแตละชนิด ซ่ึงสัมพันธกับวัตถุประสงค 
คุณภาพขอมูลท่ีตองการโดยรวม ทั้งน้ีอาจใชอุปกรณ
หลายชนิดรวมกันในการเก็บตัวอยางก็ได ขอดีและ
ขอเสียของอุปกรณเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล แสดงไวใน
ตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3  ขอดีและขอเสียของอุปกรณเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล  

อุปกรณ ขอดี ขอเสีย 
กระบอกตัก (bailer) 
(ดูคูมือ ทบ พ 4000-
2550; ขอที่ 7.1 
ประกอบ) 

1. ไมตองใชแหลงพลังงานเพ่ือใชงาน 
2. ขนาดเล็ก สะดวกในการใชงาน 
3. ไมจํากัดขนาดและวัสดุใชงาน 
4. ราคาถูก 
5. ลดการสูญหายของสารอินทรียระเหย

ไดดีในขณะตักนํ้า 
6. ใชงานงาย 
7. ใชไดรวดเร็ว วิธีการใชไมซับซอนใน

การตักนํ้าปริมาตรนอยๆ  

1. สิ้นเปลืองเวลามากโดยเฉพาะบอขนาดใหญ 
2. การขนยายตัวอยางน้ําจากบออาจทําใหเกิดการเติม

อากาศหรืออาจทําใหสูญเสียแกสในตัวอยางน้ํา 

เครื่องสูบแบบจุม 
(submersible pump) 

1. พกพาสะดวก สามารถใชไดไมจํากัด
จํานวนบอ 

2. สูบน้ําไดมาก (ขึ้นกับความลึกและ
ขนาดของเคร่ืองสูบ) 

3. ไมตองลอนํ้า 

1. มีผลตอการวิเคราะหหาสารอินทรียที่มีปริมาณนอย 
(trace organics) 

2. มีขนาดและน้ําหนักมาก 
3. มีราคาแพง 
4. ตองใชกระแสไฟฟา 
5. ชํารุดงายหากมีตะกอนทรายแปงหรือตะกอนอื่นๆไป

อุดใบพัด 
6. ไมเหมาะสมกับบอที่มีนํ้านอยหรือบอนํ้าตื้น 

เครื่องสูบแบบถุง 
(bladder pump) 

1. มีความนาเช่ือถือในการเก็บตัวอยางได
ดี 

2. ใชงานงาย 

1. ทําความสะอาดยาก  
2. สูบไดที่ระดับลึกประมาณ 100 ฟุต เทาน้ัน 
3. ควบคุมยาก 

เครื่องสูบแบบดูด
สุญญากาศ  
(suction pump) 
 

ขนาดเล็กและราคาถูกสะดวกตอการใช
งาน 

1. สูบนํ้าไดที่ระดับประมาณ 25 ฟุต หรือนอยกวาน้ัน 
2. สุญญากาศเปนสาเหตุของการสูญหายของ 

สารอินทรียระเหย (VOCs) 
3. ยากที่จะควบคุมสุญญากาศ เพราะไมตองลอนํ้า 
4. อาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความ

เปนกรด-เบส (pH) 
เครื่องสูบแบบใชแรง
เฉื่อย (inertia pump) 

1. เคลื่อนยายสะดวก ราคาถูกและสะดวก
ในการใชงาน 

2. ใชกับบอต้ืนได 

1. ใชงานไดที่ความลึก 70 ฟุตหรือนอยกวา 
2. สิ้นเปลืองเวลา 
3. สิ้นเปลืองแรงงาน 
4. เครื่องแบบ Waterra เหมาะสมกับบอที่มี

เสนผาศูนยกลางขนาด 2 น้ิว 

(ดัดแปลงจาก EPA, 1991) 
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6.3.5  ตัวอยางนํ้าท่ีใชเปนตัวแทน (represent-
tative samples) ควรเก็บนํ้าตัวอยางจากบอนํ้าที่สูบ
นํ้าเกาออกแลว โดยท่ัวไปบอสังเกตการณ (monitor-
ring well) จะสูบนํ้าท่ีขังอยูในบอออกกอน จนกระทั่ง
คาดวา พารามิเตอรที่ตองการตรวจสอบคุณภาพนํ้าใน
สนาม มีคาคงที่แนนอน หรือนํ้าอยูในสภาวะเสถียร 
ขอกําหนดที่ควรกระทํามีดังน้ี 

(1) ตองวัดคาการนําไฟฟา อุณหภูมิ 
และความเปนกรด-ดางในสนาม จนกระท่ังผลการวัดท่ี
อานไดอยูในชวงระหวาง 

 คาการนําไฟฟา  ± 5% 
 อุณหภูมิ  ± 0.1 องศาเซลเซียส 
 ความเปนกรด-ดาง  ± 0.04 
(2) การทดสอบความเสถียรของคาท่ีวัด

ได ตองทําใหแลวเสร็จทันทีในสนาม ปริมาตรน้ําท่ี
ตองการเม่ืออยูในสภาวะเสถียรควรบันทึกไว และควร
ใชปริมาตรท่ีถายนํ้าออกจากบอนอยท่ีสุดเปนเกณฑ 
ในการติดตามตรวจสอบอยางตอเน่ือง ปริมาณท่ีสูบ
นํ้าออกจากบอควรมีประมาณ 3 ใน 5 ของปริมาตร
ของบอ 

(3) ถานํ้าในบอสามารถสูบหรือตักออก
ไดดวยอุปกรณท่ีเคยใชก็ควรใหนํ้าอยูในระดับคืนตัว 
กอนเก็บตัวอยาง ถาระดับนํ้าคืนตัวใชเวลานาน ก็ควร
ท่ีจะเก็บตัวอยางหลังการถายนํ้าออกจากบอ 

การสรางบอและการพัฒนาบอ  มีผล 
กระทบที่สําคัญตอคุณภาพนํ้า ซ่ึงรวมถึงการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพระหวางการสูบนํ้าออกจากบอ 
ดังน้ันจึงควรท่ีจะเวนระยะการเก็บตัวอยางออกไป
อยางนอย  1 สัปดาห หลังจากที่ มีการพัฒนาบอ
บาดาล ซ่ึงนํ้าที่ไดควรจะใสไมมีตะกอน 

6.4 การสูบนํ้าออกจากบอและการคํานวณ
ปริมาตรการถายนํ้า 

บอสังเกตการณ (monitoring well) ควรสูบ
นํ้าในบอออกอยางนอยท่ีสุดใหเทากับปริมาตรบอ เปน 
3 เทาของนํ้าที่มีอยูในบอ หรือทําการถายนํ้าออกจาก
บออยางตอเน่ืองจนคาความนําไฟฟา (EC) อุณหภูมิ 
และความเปนกรด-ดาง มีคาเสถียร ปริมาตรของน้ํา
คํานวณได โดยสมการดังน้ี 

 

V  =  0.041 D2 (d2 - d1)      (1) 
 

เม่ือ  V  = ปริมาตร (แกลลอน) 
D  = เสนผาศูนยกลางภายในของบอกรุ   
       (น้ิว) 
d2 = ความลึกของบอทั้งหมด (ฟุต) 
d1 = ความลึกจากผิวนํ้า (ฟุต) 
ในหนวยเมตริก     
 

V  =   D2 (d2 - d1) /4      (2) 
 

เม่ือ  V = ปริมาตร  
D  = เสนผาศูนยกลางของบอกรุ  
d2 = ความลึกของนํ้าในบอ 
d1 = ความลึกของชวงกรองบอ 
ปริมาตรของบอ คํานวณหาไดจากปริมาตร

ของนํ้าที่ถายออกไป ความเสถียรขององคประกอบ
ทางเคมีในนํ้าคงท่ี ทําไดโดยสูบนํ้าออกเปน 3 เทา 
ของปริมาตรนํ้าในบอ ถายังไมเสถียร ปริมาตรที่สูบ
ออกจะเพิ่มขึ้นเปน 5 เทาของปริมาตรบอ สภาวะทาง
เคมีของนํ้าจะบงบอกสภาวะความเสถียรของนํ้าท่ีถาย
ออก (purging) โดยคา EC ท่ีแตกตางกันไมควร
แตกตางกันรอยละ 10 และมีอุณหภูมิคงท่ีอยางนอย 3 
ชวงเวลาที่ตางกันอยางตอเน่ือง 
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6.5  การทําความสะอาดอุปกรณเก็บตัวอยาง 
อุปกรณเก็บนํ้าตัวอยางทุกช้ินตองทําความ

สะอาดกอน เพ่ือปองกันการปนเปอน ไมใชแคภาชนะ
บรรจุ นํ้าตัวอยาง เทา น้ัน  อุปกรณอื่นๆ  เชนกัน 
โดยเฉพาะอุปกรณตักนํ้าท่ีหยอนลงในบอ เชน เชือก 
ทอ สายวัด หรือสายไฟ สารที่ใชทําความสะอาดไม
ควรใชผงซักฟอก สบู หรือแมแตสารฟอกขาวที่มีสาร
ประเภทคลอรีนผสมอยูดวย ถาตองการตรวจสอบ 
จุลินทรียดวย จะตองฆาเช้ืออุปกรณทุกช้ินเพ่ือปองกัน
การปนเปอนของจุลินทรียขณะเก็บตัวอยาง การลาง
อุปกรณ ในข้ันตอนสุดทายจะตองกล้ัวดวยนํ้า ท่ี
ปราศจากไอออนเสมอ (deionized water) แลวคว่ํา
และผ่ึงอุปกรณใหแหงหรืออบในตูอบกอนใชงาน (ไม
ควรเช็ดอุปกรณ) เม่ือตองการเก็บตัวอยางบริเวณ
อื่นๆ ดวยใหกล้ัวดวยนํ้าตัวอยางน้ันในบริเวณท่ี
ตองการเก็บตัวอยางเสมอ 

อุปกรณท่ีใชในการเก็บสารอินทรียของ 
เหลวท่ีไมละลายนํ้า (Non Aqueous Phase Liquid, 
NAPL) ตองใชสารทําความสะอาดลักษณะเดียวกัน
ดวย 

6.6 การบรรจุนํ้าตัวอยางในขวดเก็บตัวอยาง 
ถามีความจําเปนตองกรองตัวอยางนํ้าใหทํา

ทันทีใน สถานที่เก็บตัวอยาง ขอควรระวังสําหรับการ
บรรจุตัวอยางนํ้าในขวดเก็บตัวอยางเพ่ือตรวจสอบสาร 
ประกอบอินทรียระเหยและสารอินทรียก่ึงระเหย คือ
ตองไมกวนน้ําในขณะใสนํ้าตัวอยางในภาชนะบรรจุ 
เพ่ือปองกันการระเหยของสารที่ตองการตรวจสอบ
ออกจากนํ้าและตองไม มีฟองอากาศในขวดเลย 
ภาชนะบรรจุหรือขวดเก็บตัวอยางตองมีแผนเทฟลอน
เปนฝารองดานในฝาปด  

สําหรับนํ้าตัวอยางท่ีตองการตรวจสอบ
โลหะหนัก ถาตองกรองและเติมสารเพ่ือรักษาสภาพ

ควรดําเนินการทันทีเพราะพารามิเตอรเหลาน้ีมีความ
วองไวในการเปล่ียนสภาพตามปฏิกิริยารีดอกซ หรือมี
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เปนตน  

ไอออนอื่นๆ เชน ไนเตรต คารบอเนตไบ
คารบอเนต ซัลเฟต แมงกานีส เหล็ก มีการเปลี่ยนแปลง
ไดงายเม่ือสัมผัสอากาศ สวนไอออนคลอไรด โซเดียม 
โพแทสเซียม แมกนีเซียม มีสภาวะที่เสถียรมากกวา
ไอออนตัวอื่นๆ  การเก็บรักษาสภาพนํ้าตัวอยางและ
การดูแลหลังจากเก็บตัวอยาง จึงไมเขมงวดเทากับ
กลุมพารามิเตอรท่ีตองการตรวจสอบดังท่ีกลาวมาแลว 

ท้ั ง น้ี ลักษณะภาชนะบรรจุ นํ้ า ตัวอย าง 
ปริมาณท่ีตองการ รวมถึงการรักษาสภาพน้ําตัวอยาง
ใหศึกษาจากมาตรฐาน ทบ พ 7000-2550 

การเก็บตัวอยางนํ้า  
(1)  เก็บตัวอยาง 1 ลิตร ในขวดแกวสีชาท่ี

มีฝารองช้ันในเปนเทฟลอน 
(2)  ใชขวดพลาสติกเก็บตัวอยางนํ้าเพ่ือ

วิเคราะหหาไนเตรต-ไนโตรเจน ถาใชขวดแกวเก็บ
ตัวอยางจะตองวิเคราะหตัวอยางทันที และตองเก็บ
ขวดนํ้าตัวอยางใหหางจากสิ่งแวดลอมท่ีอาจทําใหเกิด
การปนเปอน 

(3)  ใหลางขวดเก็บตัวอยางดวยนํ้าจากบอ
บาดาล อยางนอย 3 ครั้ง กอนเก็บนํ้าตัวอยางถาตอง
วิเคราะหหาสารกําจัดแมลงและไนเตรต-ไนโตรเจน 
นํ้าท่ีใชลางขวดจะตองใสประมาณ 1 ใน 3 ของขวด 
แลวปดฝา เขยาขวดแลวท้ิงนํ้าที่ลางขวด สวนนํ้า
ตัวอยางท่ีเก็บใสขวดแลวใหปดฝาขวดดวยฝาที่มีฝา
รองช้ันในเปนเทฟลอน ปดฉลากขวดแลวเก็บขวด
ตัวอยางในหองเย็น เพ่ือนําสงวิเคราะหตอไป 

ภาชนะบรรจุการรักษาสภาพน้ําตัวอยาง ได
แสดงไวในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4  ภาชนะบรรจุ การรักษาสภาพ และระยะเวลาที่เก็บตัวอยางได  

พารามิเตอร ภาชนะบรรจุ การรักษาสภาพ ระยะเวลาสูงสุด 
ที่เก็บตัวอยางได 

ไนเตรด+ไนไตรท 100 มล. พลาสติก แชเย็นที่ 4°ซ., เติม H2SO4,  
ให pH < 2 

28 วัน 

แอมโมเนีย 100 มล. พลาสติก แชเย็นที่ 4°ซ, เติม H2SO4,  
ให pH < 2 

ใหบันทึก pH และอุณหภูมิที่
เก็บตัวอยาง 28 วัน 

สารกําจัดแมลงประเภทดาง - กลาง 100 มล. แกวสีชา แชเย็นที่ 4°ซ 

ใหดูตารางท่ี 1 มาตรฐาน 
ทบ พ 7000-2550 ประกอบ 

สารกําจัดแมลงประเภทกรด 100 มล. แกวสีชา แชเย็นที่ 4°ซ, เติม H2SO4,  
ให pH < 2 

คารบาเมต 100 มล. แกวสีชา แชเย็นที่ 4°ซ, เติม 5 มล.  
ของ 1% กรดฟอสฟอริก 

เพนตาคลอโรฟนอล 100 มล. แกวสีชา แชเย็นที่ 4°ซ, เติม H2SO4,  
ให pH < 2 

7 วันจนถึงการสกัด 

หมายเหตุ : 1.ตัวอยางจะตองทําการรักษาสภาพทันทีที่เก็บ  2. จะตองทําการวิเคราะหทันทีหรือเร็วที่สุดที่จะทําได 
(ดัดแปลงจาก Minnesota Department of Agriculture, 2008)

6.7  การปดฉลากบนขวดเก็บนํ้าตัวอยาง 
รายละเอียดท่ีฉลากควรจะระบุบงบอก

ประกอบดวย 
(1) วิธีการหรือชนิดของการวิเคราะห 
(2) รายละเอียดหรือช่ือของอุปกรณ       

วิเคราะหท่ีอาจมีประโยชนตอ 
การวิเคราะห 

(3) การระบุบริเวณที่ทําการติดตาม
ตรวจสอบ 

(4) ช่ือของผูทําการเก็บตัวอยาง 
(5) วันที่และเวลาท่ีเก็บตัวอยาง 
(6) ลักษณะการเก็บรักษาสภาพน้ํา

ตัวอยางหรือรายละเอียดอื่นๆ เชน  
การกรองตัวอยางกอนสงวิเคราะห 

6.8  การบันทึกขอมูล 
การ ติดตามตรวจสอบข อ มูลการ เ ก็บ

ตัวอยาง ควรท่ีจะมีรูปแบบการบันทึกท่ีแสดงถึงความ
รับผิดชอบของบุคคล หรือหนวยงานท่ีทํางานในการ
เก็บและขนสงตัวอยางไปวิเคราะห ตัวอยางของแบบ
บันทึกขอมูลแสดงไวในตารางที่ 5 ใบสงตัวอยาง
จะตองแนบไปกับนํ้าตัวอยางดวย จนถึงผูรับสุดทาย 
โดยตองมีสําเนาใหกับหนวยงานท่ีสงตัวอยาง  

6.9  การสงตัวอยาง 
ตัวอยางนํ้าบาดาลและตัวอยางเปลาทั้งหมด 

ตองเก็บไวที่อุณหภูมิ 4๐ซ. จนถึงหองปฏิบัติการ
วิเคราะห ถุงเย็นใสนํ้าแข็งเหมาะที่จะใชไดในชวงเวลา
ส้ันๆ และตองระวังไมใหความชื้นทําใหฉลากปดขวด
ถูกทําลาย 
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7.  การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี 
อางอิงตามมาตรฐาน ทบ พ 7000-2550 หรือใช

วิธีการวิเคราะหที่เหมาะสมตาม American Public 
Health Association, American Water Works Asso-
ciation, and Water Environmental Federation (1998) 
หรือใชฉบับตีพิมพลาสุดเปนเกณฑ ท้ังน้ีใหอยูใน
ดุลพินิจของของผูเช่ียวชาญ 
8.  การเก็บตัวอยางนํ้าบาดาลและการประกัน
คุณภาพ  

การเก็บตัวอยาง นํ้าบาดาลและการประกัน
คุณภาพ (groundwater sampling and quality assu-
rance) จะสงผลใหที่เห็นภาพกวางของสภาพทางอุทก
ธรณีวิทยาและสภาวะทางเคมีของบริเวณทําการ
ตรวจสอบนํ้าบาดาล ผลการตรวจวิเคราะหจะเปน
ตัวแทนความเขาใจเบื้องตนของธรรมชาติและอาจ
ครอบคลุมถึงการปนเปอนบริเวณใตดิน สภาวะทาง
เคมีและสภาพทางอุทกธรณีวิทยาของน้ําบาดาลจึงมี
ความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของเวลาที่มีผลตอ
ส่ิงแวดลอมใตดินซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต 
ดังน้ันความถี่ของการเก็บตัวอยางและสถานท่ีเก็บ
ตัวอยางที่ไมตอเน่ืองสัมพันธกันควรพิจารณาอยาง
ระมัดระวังในการแกปญหาการกระจายตัวของการ
ปนเปอนนํ้าใตดิน 

โปรแกรมการประกันคุณภาพ (Quality Assu-
rance, QA) เปนระบบของการตรวจสอบทางเอกสาร
ซ่ึงใหความนาเช่ือถือของชุดขอมูล ขั้นตอน QA ถูกใช
เ พ่ือตรวจสอบระบบการวัดในสนามและในหอง 
ปฏิบัติการซึ่งดําเนินงานภายใตขอจํากัดท่ีสามารถ
ยอมรับได ขอจํากัดน้ีควรกําหนดข้ึนระหวางการ
ออกแบบการเก็บตัวอยางสําหรับการวัดแตละครั้ง 

อยางไรก็ตามเอกสารขอมูลขั้นตนสําหรับการประเมิน
จะตองจัดทําขึ้นถามีการดําเนินงานและมีผูดําเนินงาน
ทางดานการตรวจสอบน้ําบาดาล ซ่ึงทําใหไดขอมูลท่ีมี
คุณภาพสูงและคุมคาการใชจาย 

โปรแกรม QA ควรสรางขึ้นในฐานะเปนชุด
ขั้นตอนการวัดเบื้องตนและสัมพันธกับการตรวจสอบ
การควบคุมคุณภาพ (quality control) ความสัมฤทธิ์
ผลของการตรวจสอบคุณภาพโดยรวมเพื่อลดความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นทางบุคคลหรือโดยเทคนิค
ภายนอกของการเก็บตัวอยางปกติ และการวิเคราะห
ในหองปฏิบัติการ 

8.1 การควบคุมคุณภาพการเก็บตัวอยาง  
การควบคุมคุณภาพการเก็บตัวอยางมี

หลักการท่ีสําคัญดังน้ี 
8.1.1  การปรับ เ ทียบเค ร่ือง มือในการ เ ก็บ

ตัวอยางท้ังหมดและอุปกรณการวัดในสนาม 
8.1.2  ความม่ันใจการประกันการเก็บตัวอยางท่ี

เปนตัวแทนของบริเวณท่ีเก็บตัวอยาง ความถ่ีของการ
เก็บตัวอยาง การทําความสะอาดบอ (well purge) 
และการเก็บรวบรวมตัวอยาง 

8.1.3  การใชความระมัดระวังในการขนถาย
ตัวอยาง 

ขั้นตอนการเก็บตัวอยางนํ้าบาดาลที่อาจ
เกิดความผิดพลาดข้ึนไดดังแสดงไวในตารางที่ 6 

ขั้นตอนรูปแบบการวิเคราะหเปนลักษณะ
พิเศษเฉพาะ การวางแผนขั้นตอน QA ควรดําเนินการ
อยางระมัดระวัง ขั้นตอนการวิเคราะหตัวอยางนํ้าและ
สาเหตุความผิดพลาดไดแสดงในตารางที่ 7 ผูตรวจ-
สอบทาง QA และการตรวจวัดควบคุมคุณภาพ แตละ
ขั้นตอนควรที่จะใสใจควบคุมความผิดพลาดท่ีอาจเกิด
จากการวิเคราะห 
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ตารางที่ 6  ขั้นตอนการเก็บตัวอยางนํ้าบาดาลและสาเหตุความผิดพลาด  

ขั้นตอน สาเหตุความผิดพลาด 
1. สภาวะเดิม ณ บริเวณจุดเก็บตัวอยาง  
2. การกําหนดจุดเก็บตัวอยาง 
 

การสรางบอที่ไมเหมาะสมหรืออยูในสถานที่ๆ ไมเหมาะสม  
การเลือกใชวัสดุไมเหมาะสม 

3. การวัดในสนาม ความผิดพลาดของเครื่องมือหรือผูปฏิบัติ 
4. การเก็บตัวอยาง 

 
การเลือกปฏิบัติตอกลไกการเก็บตัวอยางหรือความผิดพลาด 
จากผูปฏิบัติ 

5. การสงตัวอยางหรือการถายตัวอยาง 
 

การเลือกปฏิบัติตอกลไกการเก็บตัวอยาง การใหตัวอยางสัมผัส
กับสิ่งแวดลอมภายนอก การไลแกส (degassing) การเติม
ออกซิเจน สภาวะในสนาม 

6. ตัวอยางเปลาในสนาม (field blank),  
การเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 

ขอผิดพลาดจากเครื่องมือหรือผูปฏิบัติ สภาวะในสนาม 
 

7. ผลการตรวจวัดในสนาม  ขอผิดพลาดจากเครื่องมือหรือผูปฏิบัติ สภาวะในสนาม 
8. การรักษาสภาพ/การเก็บตัวอยาง 
 

การรบกวนจากสิ่งแวดลอมอื่นๆ และขอผิด พลาดจากการดูแล
ขนสงหรือการเขียนฉลากตัวอยาง 

9. การขนสงตัวอยางไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการเคมี ความลาชา และการสูญหายของตัวอยาง 

(ดัดแปลงจาก Barcelona et al., 1985) 

ตารางที่ 7  ขั้นตอนการวิเคราะหตัวอยางนํ้าและสาเหตุความผิดพลาด  

ขั้นตอน สาเหตุความผิดพลาด 
1. นํ้าตัวอยาง ตัวอยางเปลาในสนามมาตรฐานที่
ใชเปรียบเทียบ 

ตัวอยางเก็บไวนานเกินไป ความสูญหายของพารามิเตอรที่ตองการ
วิเคราะหการปนเปอน 

2. มาตรฐานขั้นตอนการตรวจวิเคราะห มาตรฐานลาสมัย นักวิเคราะหทําผิดพลาด 
3. การวิเคราะห 

 
การรบกวนจากสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ วิธีการไมเหมาะสม ความผิดพลาด 
จากเคร่ืองมือหรือผูวิเคราะห 

4. มาตรฐานอางอิง มาตรฐานลาสมัย 
5. การคํานวณ 
 

ความผิดพลาดจากการแปลความหรือเครื่องมือ ตัวอยางสูญหายในระบบ
การทํางาน การเทียบเคียงไมเหมาะสมเนื่องจากไดคาเกินความเปนจริง
หรือตํ่ากวาความเปนจริง ความไมถูกตองเน่ืองจากการเสนอขอมูลเกิน
ความเปนจริงหรือตํ่ากวาความเปนจริง 

6. ผลที่ไดจากการวิเคราะห  

(ดัดแปลงจาก Barcelona et al., 1985) 

 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 9/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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8.2. การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ
ในการเก็บตัวอยางภาคสนาม  

มีความเปนไปไดสูงที่จะมีความผิดพลาด
เกิดขึ้นจากการเก็บตัวอยางซ่ึงยากที่จะควบคุมได 
เพ่ือลดความเปนไปไดจาการปนเปอน ควรคํานึงถึง
ปจจัยดังน้ี 

8.2.1 การเก็บตัวอยางจากบอตรวจสอบ (moni-
toring well) ควรเริ่มตนเก็บตัวอยางนํ้าจากบอท่ีคาด
วามีคุณภาพนํ้าท่ีดีท่ีสุดกอน แลวเก็บตัวอยางนํ้าที่มี
คุณภาพไมดีเปนอันดับสุดทาย ลําดับการเก็บตัวอยาง
อาจขึ้นอยูกับผลการวิเคราะหที่ตองการ 

8.2.2 อุปกรณในการเก็บตัวอยาง ควรแยก
อุปกรณท่ีใชในการเก็บตัวอยางแตละบริเวณออกจาก
กัน ไมควรใชรวมกัน เพ่ือปองกันมีการปนเปอนควร
กําจัดอุปกรณท่ีใชในการเก็บตัวอยางท้ิงไป เชน เชือก 
ถุงมือ เปนตน 

8.2.3 การเก็บตัวอยางเพ่ือการเปรียบเทียบใน
สนาม (field blank) ตัวอยางน้ีเปนตัวอยางเปลาท่ี
ปราศจากไอออนที่เก็บควบคูไปกับตัวอยางนํ้าใน
สนาม โดยผานกระบวนการตางๆ ดวยอุปกรณการ
เก็บตัวอยางท่ีทําความสะอาดแลว เพื่อใชในสนาม 
ตัวอยางเปลาจะตองนํามาวิเคราะหเชนเดียวกับ
ตัวอยางท่ีเก็บในสนามเพื่อเปรียบเทียบผลกับตัวอยาง
ในสนาม 

8.2.4 จํานวนตัวอยางสํารอง ควรเก็บในลําดับ
ขั้นตอนเดียวกัน 2 ตัวอยาง เพ่ือใชเปนตัวแทนอยาง
นอยรอยละ 10 ของตัวอยางท้ังหมดท่ีมี ในการ
เปรียบเทียบกับตัวอยางปกติ ตัวอยางเพ่ือเปรียบ-
เทียบทั้งหมด และตัวอยางสํารองควรสงวิเคราะหใน
หองปฏิบัติการในลักษณะที่เปนตัวอยางท่ีไมมีการ 
ระบุที่มา (blind sample)   

8.3 การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพใน
หองปฏบิัติการ 

หองปฏิบัติการควรมีการรับรองคุณภาพ
และควบคุมคุณภาพ เพ่ือใหผลการวิเคราะหที่ไดมี
ความถูกตองแมนยําสูง ตัวอยางท่ีสงมาวิเคราะหควร
แบงเก็บในสนามเปน 2 สวน แลวสงไปวิเคราะหใน
หองปฏิบัติการ 2 แหง เพื่อเปรียบเทียบความถูกตอง
ดวยเชนกัน 
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