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ชุดคูมือ 
การปฏิบัตงิานดานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล 

คูมือ ทบ ฐ 1000-2550 
 
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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  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล 
  

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 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล 

ฉ

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

บนผิวดิน 
(2)   มาตรฐาน ทบ ส 2001-2550  การคัดเลือกวิธีการสํารวจ 

ทางธรณีฟสิกสบนผิวดิน 
(3)   มาตรฐาน ทบ ส 2002-2550  การสํารวจธรณีฟสิกส 

บนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดความตานทานไฟฟาจําเพาะ 
(4)   มาตรฐาน ทบ ส 2003-2550  การสํารวจธรณีฟสิกส 

บนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดความเร็วของคลื่นไหว
สะเทือนแบบหักเห 

(5) มาตรฐาน ทบ ส 2004-2550  การสํารวจธรณีฟสิกส 
บนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดสนามแมเหล็กไฟฟา 

(6)   มาตรฐาน ทบ ส 2005-2550  การสํารวจธรณีฟสิกส 
บนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดแรงโนมถวงจุลภาค 

(7)   มาตรฐาน ทบ ส 3000-2550  การสํารวจอุทกธรณีวิทยา 
ใตผิวดิน 

(8)   มาตรฐาน ทบ ส 4000-2550  การจัดทําแผนที่อุทกธรณี 
วิทยา 

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

ผิวดิน 
(2) คูมือ ทบ ส 2001-2550  การคัดเลือกวิธีการสํารวจ 

ทางธรณีฟสิกสบนผิวดิน 
(3)   คูมือ ทบ ส 2002-2550  การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน

ดวยวิธีการตรวจวัดความตานทานไฟฟาจําเพาะ 
(4)   คูมือ ทบ ส 2003-2550  การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน

ดวยวิธีการตรวจวัดความเร็วของคลื่นไหวสะเทือน 
แบบหักเห 

(5)   คูมือ ทบ ส 2004-2550  การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน
ดวยวิธีการตรวจวัดสนามแมเหล็กไฟฟา 

(6)   คูมือ ทบ ส 2005-2550  การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน
ดวยวิธีการตรวจวัดแรงโนมถวงจุลภาค 

(7) คูมือ ทบ ส 3000-2550  การสํารวจอุทกธรณีวิทยา 
ใตผิวดิน 

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

เชิงมโนทัศน  
(2) มาตรฐาน ทบ ป 3002-2550  การเลือกใชแบบจําลอง 

นํ้าบาดาลเชิงคณิตศาสตร 
(3) มาตรฐาน ทบ ป 3003-2550  การกําหนดเงื่อนไข

ขอบเขตของแบบจําลองการไหลของน้ําบาดาล 
(4) มาตรฐาน ทบ ป 3004-2550  การจําลองการไหล 

ของน้ําบาดาลและการเคลื่อนที่ของมวลสาร 
(5) มาตรฐาน ทบ ป 3005-2550  การประยุกตใชแบบจําลอง

การไหลของน้ําบาดาลตามสภาพปญหาของพ้ืนที่ 
(6) มาตรฐาน ทบ ป 3006-2550  การปรับเทียบผลการ

ประยุกตใชแบบจําลองการไหลของน้ําบาดาล 
(7) มาตรฐาน ทบ ป 3007-2550  การวิเคราะหความออนไหว

ของพารามิเตอรที่ใชในแบบจําลองการไหลของน้ําบาดาล  
(8) มาตรฐาน ทบ ป 3008-2550  การจัดทํารายงานผลการ

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

ของแองนํ้าบาดาล 
(2) คูมือ ทบ ป 2000-2550  การประเมินศักยภาพน้ําบาดาล 

ของแองนํ้าบาดาลและการจัดทําแผนการใชนํ้าบาดาล 
(3) คูมือ ทบ ป 3000-2550  การจัดทําแบบจําลองน้ําบาดาล

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

พัฒนาบอนํ้าบาดาล  



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล 

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 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล 

ซ
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คูมือ ทบ ฐ 1000-2550 
การปฏิบัติงานดานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล 

 คูมือ ทบ ฐ 1000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล (ฐ) ของกรมทรัพยากร
น้ําบาดาล (ทบ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตัวเลขชุดแรก “1000” มี 4 ตําแหนง หมายถึง ลําดับ
ของมาตรฐาน ตัวเลขชุดท่ีสอง “2550” หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีจัดทําเอกสารตนฉบับของมาตรฐาน กรณีท่ีมีการแกไขและ
ปรับปรุงมาตรฐานใหใสวงเล็บตอทายและระบุ ป พ.ศ. ท่ีแกไขปรับปรุง เชน (แกไขปรับปรุง 2555) เปนตน โดยมี
เครื่องหมาย (ก) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่แกไข และมีเครื่องหมาย (ป) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่ปรับปรุง
ขึ้นใหม 

 
1.  บทนํา 

คูมือการปฏิบัติงานดานฐานขอมูลและสารสนเทศ
นํ้าบาดาล จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดขั้นตอนและรูปแบบท่ี
เหมาะสมในการทํางานของเจาหนาท่ีกรมทรัพยากร
นํ้าบาดาล ใหมีความชัดเจนในขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานดานระบบฐานขอมูลและสอดคลองกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานดานตางๆ ท้ังการสํารวจ การ
ประเมินศักยภาพ การพัฒนานํ้าบาดาล การควบคุม

กิจการน้ําบาดาล และการอนุรักษและฟนฟูนํ้าบาดาล 
การเชื่อมโยงของระบบฐานขอมูลยอย นอกจากนั้น
คูมือน้ียังไดรวบรวมขอมูลเบื้องตนและแนวทางการใช
งานของระบบฐานขอมูลตางๆ ของกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล และตัวอยางแบบฟอรมการบันทึกขอมูลดาน
ตางๆ ไวดวย ลักษณะของการเช่ือมโยงระบบฐาน 
ขอมูลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล แสดงในรูปท่ี 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  ระบบการจัดการขอมูลนํ้าบาดาลของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

 

สํานักสํารวจและประเมินศักยภาพนํ้าบาดาล 

สํานักอนุรักษและฟนฟู 
ทรัพยากรน้ําบาดาล สํานักพัฒนาน้ําบาดาล 

สํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล 

สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  
เขต 1-12  

ระบบฐานขอมูล
พสธารา 

ระบบฐานขอมูล 
HYGIS 

ระบบสารสนเทศ
การประกอบ

กิจการน้ําบาดาล 
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การจัดทําคู มือการปฏิบั ติงานดานระบบฐาน 
ขอมูลนํ้าบาดาลเปนการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
เพ่ือใหบุคลากรในกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลสามารถ
ดําเนินงานดานการจัดการขอมูลไดอยางเปนระบบมี
แบบแผนในการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม การตรวจทาน
ความถูกตองของขอมูล การนําเขาขอมูล และการนํา
ขอมูลไปใชงาน โดยตองมีการกําหนดลักษณะขอมูล 
ท่ีตองการจัดเก็บ  ขั้นตอนการดําเนินงาน  บุคลากรผู
ท่ีทําหนาที่จัดเก็บ  และผูทําการตรวจทานขอมูลกอน
นําเขาท่ีชัดเจนในแตละหนวยงานยอยภายในกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล 

ระบบฐานขอมูลหลักของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ประกอบดวย 3 ระบบ คือ ระบบฐานขอมูลพสุธารา 
ฐานขอมูลอุทกธรณีวิทยา (HYGIS) และระบบสาร-
สนเทศการประกอบกิจการน้ําบาดาล ซ่ึงระบบฐาน 
ขอมูลทั้ง 3 ใชในการจัดเก็บขอมูลท่ีแตกตางกัน คือ  

1.1 ระบบฐานขอมูลพสุธารา  
ระบบฐานขอมูลพสุธาราหรือระบบฐาน 

ขอมูลนํ้าบาดาลเปนระบบฐานขอมูลนํ้าบาดาลหลัก
ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่เปนระบบฐานขอมูลท่ี
ใชจัดเก็บขอมูลของบอนํ้าบาดาลทั่วประเทศ จัดทําข้ึน
ในป พ.ศ. 2542 วัตถุประสงคหลังของฐานขอมูลน้ี คือ 
การรวบรวมขอมูลบอนํ้าบาดาลและขอมูลประกอบ
ตางๆ ซ่ึงในขณะน้ันถูกจัดเก็บอยางกระจัดกระจาย
ดวยรูปแบบท่ีหลากหลายเขาไวเพ่ือลดข้ันตอนเพ่ือ
การนําขอมูลออกมาใชประโยชน ระบบฐานขอมูลนํ้า
บาดาลไดถูกพัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึงความตองการของ
กลุมผูใชงานเปนหลัก คือ นักวิชาการนํ้าบาดาลที่
ตองการเรียกขอมูล เ พ่ือนําไปทําการศึกษาและ
วิเคราะหสภาพอุทกธรณีวิทยาเพื่อการพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล 

ระบบฐานขอมูลน้ีไดถูกออกแบบขึ้นโดย
เนนความสําคัญทางดานการจัดเก็บขอมูล โครงสราง
ของฐานขอมูลไดถูกออกแบบใหมีความยืดหยุนสูง 

ระบบฐานขอมูลน้ีไดถูกออกแบบขึ้นบนระบบฐาน 
ขอมูลแบบ Relational Client/Server Database ของ 
Microsoft รุน MS SQL 6.5 และชุดคําสั่งไดถูกพัฒนา 
ขึ้นโดยใชโปรแกรม Microsoft Visual Foxpro รุน 5.0 
และมีการพัฒนาระบบใหมในป พ.ศ.2549 เพ่ือให
สามารถเรียกใชขอมูลไดงาย รวดเร็วยิ่งขึ้นและ
ปรับปรุงโครงสรางระบบใหมีสอดคลองกับลักษณะ
ของขอมูลมากขึ้น สามารถตรวจสอบความซ้ําซอน 
ความไมสัมพันธ ความไมจําเปน และความผิดปกติ
อื่นๆ ได (บริษัทไทยพัฒนาระบบจํากัด, 2549) 

ขอมูลพื้นฐานที่มีการจัดเก็บในระบบฐาน 
ขอมูลพสุธาราไดแก 

(1) ขอมูลพ้ืนฐานบอนํ้าบาดาล ประกอบ 
ดวยขอมูลของบอนํ้าบาดาลโดยแตละบอมีรายละเอียด 
เชน หมายเลข วันท่ีเจาะ ความลึก ระดับนํ้า ปริมาณ
นํ้า สถานที่เจาะ รายละเอียดการกอสรางบอ ฯลฯ  

(2) ขอมูลผลการวิ เคราะห คุณภาพนํ้า 
ประกอบดวยขอมูลผลวิ เคราะห คุณภาพนํ้าตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏอยูในแบบวิเคราะหคุณภาพนํ้า
ของกองวิเคราะหนํ้าบาดาล เชน หมายเลขปฏิบัติการ 
เลขท่ีคําขอ ผูขอใหทําการวิเคราะห วันที่เก็บตัวอยาง 
วันท่ีรับตัวอยาง วันที่ วิเคราะหสภาพนํ้าที่ทําการ
วิเคราะห ผลการวิเคราะหและยังสามารถจัดเก็บผล
วิเคราะหนํ้าจากแหลงอื่นไดดวย 

(3) ขอมูลการตรวจวัดระดับนํ้าบาดาล 
ประกอบดวยขอมูลการตรวจวัดระดับนํ้าของบอนํ้า
บาดาลในชวงเวลาตางๆ รวมไปถึงวิธีการตรวจวัดและ
หมายเหตุท่ีระบุถึงสภาพบอ ณ เวลาตรวจวัด ผูใช
สามารถกําหนดชุดของบอนํ้าบาดาลที่ตองตรวจวัด
ระดับนํ้าอยูเปนประจําได 

(4) ขอมูลการสูบทดสอบ ประกอบดวย
ขอมูลตามรายละเอียดที่ปรากฏอยูในใบปฏิบัติการสูบ
ทดสอบ เชน วันท่ีและเวลาที่ทําการสูบทดสอบ วิธี 
การสูบทดสอบ วิธีการวัดการไหลเวียน ความลึกของ
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บอขณะทําการสูบทดสอบ ความสูงของปากบอ ระดับ
นํ้ากอนทําการสูบทดสอบ รวมไปถึงระดับนํ้า ระยะนํ้า
ลด ปริมาณน้ํา ในชวงเวลาตางๆ จากเริ่มสูบและระดับ
นํ้าในชวงเวลาตางๆ หลังจากหยุดสูบ นอกเหนือจาก
น้ันยังสามารถเก็บผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิท่ี
คํานวณไดจากขอมูลสูบทดสอบอีกดวย  

(5) ขอมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ ประกอบไป
ดวยขอมูลการบรรยายรายละเอียดของช้ันดินและช้ัน
หินในระดับความลึกตางๆ ของบอนํ้าบาดาล 

(6)  ขอมูลธรณีฟสิกสหลุมเจาะ สามารถ
จัดเก็บคาตางๆ ทางธรณีฟสิกส ในระดับความลึกที่ได
ทําการทดสอบกับบอบาดาลแตละบอ โดยท่ีในแตละ
บอสามารถเก็บขอมูลการทดสอบไดอยางไมจํากัดคา 

(7)  ขอมูลการสํารวจทางธรณีฟสิกส เปน
ขอมูลผลการสํารวจในพื้นท่ีตางๆ ประกอบดวย ขอมูล
สถานที่สํารวจ รายละเอียดของจุดสํารวจ และคาตางๆ 
ทางธรณีฟสิกสที่ไดทําการทดสอบในแตละระดับความ
ลึกของจุดสํารวจ   

(8) ขอมูลการลําดับช้ันหินทางอุทกธรณี 
วิทยา ประกอบดวยการบรรยายที่ไดจากการตีความ
ของนักวิชาการในแตละระดับความลึก เพ่ืออธิบายวา
บอนํ้าบาดาลนั้นเจาะผานหนวยหินทางอุทกธรณี 
วิทยาหนวยใดและชั้นหินอุมนํ้าใดบาง 

(9) ขอมูลการบํารุงรักษาและซอมแซมบอ
นํ้าบาดาล ประกอบดวยรายละเอียดการปฏิบัติการ
ซอมบํารุงบอนํ้าบาดาล เชน หนวยงาน ผูควบคุมการ
ปฏิบัติงาน วันท่ีปฏิบัติงาน ประเภทของงานวาเปน
การเปาลาง การติดตั้งซอมแซม  ร้ือถอนเคร่ืองสูบ 
และ/หรือ ถังกรอง แมกระท่ังการปดบอ นอกเหนือ 

จากน้ันยังสามารถเก็บขอมูลความลึก ระดับนํ้า ประเภท 
ของเคร่ืองสูบและถังกรอง  ทั้งกอนและหลังการ
ปฏิบัติงาน  

(10) ขอมูลแผนดินทรุด เปนขอมูลท่ีกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาลไดจากการประสานความรวมมือ
กับกรมแผนที่ทหาร และขอมูลของกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลเองบางสวน  

1.1.1 การบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูล 
พสุธารา 

ในการปฏิบัติงานดานตางๆ การบันทึก
ขอมูลถือเปนการทํางานขั้นตอนสุดทาย ในระบบ
ฐานขอมูลพสุธารามีระบบการบันทึกขอมูลตาม
ลักษณะขอมูลตางๆ กัน ตามคูมือการใชงานระบบ
ฐานขอมูลนํ้าบาดาล (บริษัทไทยพัฒนาระบบจํากัด, 
2549) ดังน้ี 

1.1.2 การบันทึกขอมูลบอนํ้าบาดาล  
ทะเบียนบอนํ้าบาดาล หนา จอทะเบียน

บอนํ้าบาดาลมีไวสําหรับการกรอกขอมูลท่ีเก่ียวของ
กับบอนํ้าบาดาลเปนรายบอ ขอมูลท่ีจัดเก็บมีลักษณะ
คลายคลึงกับขอมูลท่ีปรากฏอยูในแบบรายงานการ
เจาะนํ้าบาดาลที่กรอกกันอยูในปจจุบัน เน่ืองจาก
จํานวนของขอมูลท่ีตองการกรอกมีปริมาณมากจึง
จําตองจัดแบงการกรอกขอมูลออกเปน 3 หนายอย 
โดยหนาที่ 1 จะเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญตางๆ 
หนาที่ 2 จะเปนขอมูลที่เก่ียวของกับการกอสรางและ
พัฒนาบอ และหนาท่ี 3 เปนขอมูลประกอบอื่นๆ ดัง
รูปท่ี 2  
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(ก)  หนาจอแสดงขอมูลพื้นฐานของบอนํ้าบาดาล 

 
(ข)  หนาจอแสดงรายละเอียดการกอสรางบอนํ้าบาดาล 
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(ค)  หนาจอแสดงขอมูลของบอนํ้าบาดาลเพิ่มเติม 

รูปที่ 2  หนาจอทะเบียนบอนํ้าบาดาล   
การกําหนดหมายเลขบอนํ้าบาดาล ส่ิง

แรกที่จะทําความเขาใจใหชัดเจนคือวิธีการใหหมาย-
เลขบอบาดาลของระบบ ศูนยเทคโนโลยีฯ ไดกําหนด
แนวทางในการใหหมายเลขบอไวดังน้ี หมายเลขบอ
ประกอบไปดวย 2 สวน คือ สวนท่ีเปนตัวอักษร
นําหนาซ่ึงมีไดสูงสุดไมเกิน 4 ตัว และสวนของตัวเลข
ซ่ึงจะเปนตัวเลขตามลําดับของตัวอักษรนําหนาในสวน
ของตัวเลขน้ีไมไดถูกจํากัดวามีจํานวนสูงสุดไดก่ีหลัก 
ศูนยเทคโนโลยีฯ ไดกําหนดวา ตัวอักษรนําหนาจะ
ขึ้นอยูกับจังหวัดท่ีบอน้ันตั้งอยูโดยไปกําหนดไวท่ี
ตาราง ขอมูลรายช่ือจังหวัดวาแตละจังหวัดจะมีตัว 
อักษรนําหนาเชนไร ทานสามารถเขาไปดูที่ <ตาราง 
ขอ มูลหลัก>/<ขอมูลเ ก่ียวกับสถานที่>/<รายชื่ อ
จังหวัด> อยางไรก็ตาม เน่ืองจากในฐานขอมูลบอนํ้า
บาดาลเดิมมีวิธีการใหหมายเลขตามชุดเจาะอยู บอ
เหลาน้ันก็ยังคงใชหมายเลขเดิม แตใหเปนที่เขาใจวา

ตัวอักษรนําหนาไมไดหมายถึงจังหวัดแตหมายถึงชุด
เจาะ รหัส ตัวอักษรท่ีกําหนดขึ้นมาสําหรับแตละจังหวัด
จะไมซํ้ากันกับรหัสเจาะที่มีอยูเดิม สวนตัวเลขโปรแกรม
จะทําการกําหนดใหตามลําดับการปอนขอมูลกอนหลัง 
ดังน้ัน กอนการปอนขอมูลบอนํ้าบาดาลจากแบบ
รายงานการเจาะบอ ขอใหทําการจัดเรียงรายงาน
ดังกลาวตามวันที่การเจาะใหเรียบรอยเสียกอน(แตไม
จําเปนตองแยกเรียงตามจังหวัด) เพ่ือทําใหเลขท่ี 
ที่โปรแกรมกําหนดขึ้นสะทอนถึงลําดับการเจาะที่
ถูกตอง 

การเพ่ิมขอมูลบอนํ้าบาดาล ใหเขาไปท่ี
เมนูแบบกรอกและแกไขขอมูลแลวเลือกทะเบียนบอ
นํ้าบาดาล เม่ือเรียกหนาจอทะเบียนบอนํ้าบาดาลขึ้น
มาแลว สามารถเพิ่มบอใหมได โดยการกดปุมเพิ่ม
หรือแปน Ins ระหวางท่ีอยูในสถานะการทํางานแบบ
คนหาและดู เม่ือหนาจอเปล่ียนสถานะการทํางานไปสู
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สถานะของการเพิ่มใหมเรียบรอยแลว โปรกแรมจะ
นําไปสูชองของการกรอกขอมูลชวงแรกคือชวงของ
การอางอิง ในชวงน้ีขอใหกรอกขอมูลหมายเลขบอท่ี 
สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล (สทบ .) แตละเขตได
กําหนดขึ้นเพ่ือใชเปนเลขที่อางอิงหรือหากบอที่กําลัง
เพ่ิมอยูน้ันเปนบอของหนวยงานอื่นหรือของเอกชนก็
ขอใหกรอกหมายเลขบอท่ีหนวยงานน้ันกําหนดขึ้น 
(ถามี) หลังจากที่กรอกขอมูลอางอิงแลวขอใหกดแปน 
Tab เพ่ือไปยังขอมูลตอไปคือช่ือของเจาของบอซ่ึง
โปรแกรมจะกําหนดคาเริ่มตนใหเปนกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล จะสังเกตวาคําวากรมทรัพยากรน้ําบาดาลถูก
แสดงดวยอักษรสีแดงซ่ึงมีความหมายวา ช่ือเจาของ
บอมีตารางขอมูลหลักมารองรับไมสามารถกรอก
ขอมูลในชองน้ีท่ีไมมีอยูในตารางขอมูลหลักได  

หลักการทํางานของชองขอมูลท่ีมีสีแดง
หรือที่มีตารางขอมูลหลักมารองรับคือ เม่ือไดกรอก
ขอมูลลงไปในชองขอมูลน้ันแลวออกจากชองขอมูลน้ัน
ไมวาจะดวยการกดแปน Tab หรือแปน Enter หรือ
ดวยวิธีอื่น หากขอความในชองขอมูลน้ันมีการสะกด
ถูกตองตรงกับขอมูลในตารางหลักน้ัน โปรแกรมจะ
ยอมใหทํางานในสวนอื่นตอไปได แตหากโปรแกรมไม
พบขอมูลในตารางขอมูลหลักที่มีการสะกดตรงกับ
ขอความในชอง โปรแกรมจะทําการเปดหนาจอขอมูล
หลัก เพ่ือใหเลือกขอมูลหลักท่ีถูกตอง หากไมตองการ
ใหมีการตรวจเช็คและเปดหนาจอขอมูลหลักตองไม
ปอนขอมูลใดๆ ลงไปในชองขอมูลน้ัน และใหกดแปน 
Tab เพ่ือเปนการบอกโปรแกรมวาไมตองการขอมูล
ใดๆ หากกดแปน Enter ถึงแมจะไมไดกรอกขอมูล
ใดๆ ลงไป โปรแกรมจะถือวาตองการใหเปดตาราง 
ขอมูลหลักเพ่ือเลือกขอมูล ในทางกลับกัน หาก
ตองการใหโปรแกรมเปดหนาจอขอมูลหลักสามารถทํา
ไดโดยการกดแปน F5 หรือการใชเมาสกดสองครั้ง 

ขอมูลในชองถัดไปสวนใหญจะมีหัวขอ
กํากับท่ีคอนขางจะชัดเจนอยูแลวหรือมีตารางที่มี

ขอมูลหลักที่มีรายการใหเลือกอยูแลวจึงจะขอกลาวถึง
เฉพาะหัวขอที่สําคัญท่ีผูกรอกขอมูลจากแตละ สทบ. 
ควรทําความเขาใจท่ีเหมือนกันและถายทอดความ
เขาใจเหลาน้ีใหแกผูที่กรอกขอความลงในแบบรายงาน
การเจาะบอนํ้าบาดาล  

(1) ชองสถานที่เจาะ ขอมูลในชองน้ีควร
ระบุถึงสถานที่เจาะท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม เชน วัด
ธรรมมงคล  โรงเรียนเทศบาลบานหนองหอย สถานี
สุขาภิบาลประจําหมูบาน ท่ีทําการ อบต. และควรมี
การตกลงกติกาในการใชอักษรยอวาจะใชเชนไรหรือ
จะไมใชเสียเลย เชน โรงเรียน จะใชคํายอหรือไม ถา
ใชควรจะใชเชนไร อยางไรก็ตามขอแนะนําใหหลีก-
เล่ียงการใชคํายอ 

(2) ชองเสนทาง ขอมูลในชองน้ีหมายถึง
เสนทางคมนาคมที่ใกลกับสถานที่ตั้งของบอมากที่สุด 
เชน บานตลาด-บานหนองคางพลู ถนนเพชรเกษม 
ทล. 3856 (ดอนตูม-โคกกระเทียม) เปนตน 

(3) ชองทิศทาง  ขอมูลในชองน้ีควรระบุ
ถึงที่ตั้ งของบอท่ีมีความสัมพันธกับขอมูลในชอง
เสนทาง เชน 200 เมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของหลักกิโลเมตรที่ 29  

(4) โซน  (ของพิกัด) แบงออกเปนสอง
สวนที่เปนตัวเลข สําหรับประเทศไทยมีโซน 47 และ 
48 (ตามแนวนอน) และสวนที่เปนตัวอักษร (แนวตั้ง) 
สําหรับประเทศไทยมีไดเฉพาะตัว N P และ Q เทาน้ัน 
ตามปกติผูจดบันทึกพิกัดมักจะละขอมูลน้ีเพราะคิดวา
ผูอื่นรับรูอยูแลว ดังน้ันควรท่ีจะขอรองใหผูจดบันทึก
ขอมูลลงบันทึกโซนดวยเพ่ือปองกันความผิดพลาด 

(5) ระดับความแมนยําของความสูงและ
พิกัดแบงออกเปน 5 ระดับ ท่ีบงถึงวิธีการท่ีจะไดมาซ่ึง
ความสูงและหรือพิกัด 

(6) ผูท่ีดําเนินการเจาะ มีไวในกรณีที่ได
มีการวาจางใหหนวยงานอื่น หนวยงานเอกชน หรือ
บุคคลภายนอกเปนผูดําเนินการเจาะบอ นอกเหนือ 
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จากที่ สทบ. ไดดําเนินการเจาะเอง ในกรณีท่ี สทบ. 
เปนผูดําเนินการเองใหปลอยวาง (โดยกดแปน Tab) 

(7) หน วยเจาะ  ขอ มูลในชอง น้ี มี ไว
รองรับขอมูลบอเกาท่ีถูกเจาะ โดยการใชหนวยเจาะท่ี
มีรหัสเปนตัวอักษร 

 กา รก รอกข อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ วั น ท่ี
ท้ังหมดของโปรแกรม ใหใชหลักการ วัน /เดือน /ป 
(พ.ศ.) เชน วันท่ี 2 เมษายน 2549 ใหกรอก 02/04/ 
2549 โดยไมตองพิมพเคร่ืองหมาย / 

 หลังจากที่ไดกรอกขอมูลตามหัวขอ
ตางๆ จนครบถวนในหัวขอแรกแลว ใหตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลที่ปอนเขาไปกับแบบรายงาน
การเจาะบอ เม่ือไดตรวจสอบความถูกตองเปนท่ี
เรียบรอยแลวใหใชเมาสกดไปที่ปุมบันทึกหรือกดแปน 
F12 หากโปรแกรมไดตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลที่ไดปอนวาถูกตองและครบถวนโปรแกรมจะเขา
สูสถานะการทํางานแบบแกไขโดยอัตโนมัติเพื่อให
กรอกขอมูลเพ่ิมเติมตางๆ คือ 

(7.1)  รายละเอียดการติดตั้งทอกรุและ
ทอกรอง (หนาแรก) 

(7.2)  รายละเอียดการกอสรางผนังบอ 
(7.3)  เทคนิคการเจาะ (หนาที่สอง) 
(7.4)  รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
  (หนาที่สอง) 
(7.5)  คําบรรยายชั้นดินช้ันหิน 
  (หนาที่สอง) 
(7.6)  รายละเอียดการใชหัวเจาะ 
  (หนาที่สอง) 
(7.7)  รายละเอียดการใชวัสดุ  
  (หนาที่สอง) 
(7.8)  ประวัติการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ 

(หนาที่สาม) 
(7.9)  การเขารวมโครงการตางๆ  
  ของบอ (หนาที่สาม) 

 ขอมูลในตารางเพิ่มเติมสามารถมี
รายการมากกวาหน่ึงรายการในแตละบอซ่ึงมักจะเปน
ขอมูลตามระดับความลึกตางๆ หรือตามวันท่ีตางๆ 
โปรแกรม จะไมอนุญาตใหกรอกขอมูลเขาไปในตาราง
โดยตรงแตอาศัยปุมเพ่ิม ลบ และแกไข  ซ่ึงปรากฏอยู
บริเวณมุมบนขวาของแตละตาราง ปุมเหลาน้ีสามารถ
กดไดเม่ืออยูในสถานะการทํางานแกไขเทาน้ัน  

 เ ม่ือไดกดปุมเ พ่ิมหรือแกไขของ
ตารางเพิ่มเติม โปรแกรมจะเปดหนาจอใหมขึ้นมา
เพ่ือใหกรอกขอมูลซ่ึงแตละหนาจอจะมีลักษณะการ
ทํางานคลายคลึง กันและมีหัวขอกํากับท่ี ชัดเจน 
อยางไรก็ตามมีหัวขอสําคัญบางหัวขอท่ีควรจะตกลง
และทําความเขาใจใหตรงกัน คือ  

(8) ขนาดของทอในขอมูลทอกรุและทอ
กรองใหใชขนาดเปนมิลลิเมตร แตขอมูลของขนาด
ของการกอสรางผนังบอ การใชหัวเจาะ และเทคนิค
การเจาะใหใชเปนน้ิวและหุน 

(9) ขอมูลการใชวัสดุไดรวมปุมเพ่ิมและ
แกไขเขาดวยกัน เม่ือไดกดปุมน้ีแลวโปรแกรมจะ
แสดงรายการวัสดุทั้งหมดจากตารางขอมูลหลัก ใน
หนาจอน้ีสามารถกรอกปริมาณการใชไดโดยตรงและ
สังเกตเห็นวาโปรแกรมไดจัดเรียงวัสดุตามลําดับท่ี
ปรากฏอยูในรายงานการเจาะบอ 

(10)  ขอมูลรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
หากเปนการปฏิบัติงานวันเดียวใหกรอกวันที่จากและ
ถึงเปนวันที่เดียวกัน 

(11)  ขอมูลประวัติการเปลี่ยนแปลงท่ี
สําคัญมีไวเก็บขอมูล เชน  การติดต้ังสถานีนํ้าดื่ม การ
ถายโอนใหหนวยงานอื่น การปดบอทั้งช่ัวคราวหรือ
ถาวร เปนตน 

(12)  ขอมูลการเขารวมโครงการมีไว
เ ก็บรายละเ อียดการนําบอไปรวมโครงการอื่น
นอกเหนือจากโครงการที่ทําใหเกิดการเจาะบอ หาก
พบวามีการกรอกขอมูลในตารางเพิ่มเติมดังกลาว
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ผิดพลาดและตองการจะลบขอมูล ใหใชเมาสกดไปที่
ตารางที่ตองการเลือกบรรทัดของขอมูลที่ตองการจะ
ลบแลวกดแปน Del หรือใชเมาสกดที่ปุมลบของ
ตารางดานบนขวา โปรแกรมจะแสดงหนาจอเพ่ือ
ขอรับการยืนยันท่ีจะลบขอมูล ที่หนาจอยืนยันน้ีใหใช
เมาสกดที่ปุม Yes เพื่อเปนการยืนยันการลบขอมูล 

 การทํางานในสวนอื่นของหนาจอ
ทะเบียนบอนํ้าบาดาลนอกเหนือจากการเพิ่มขอมูลบอ
นํ้าบา-ดาลใหมแลว หนาจอทะเบียนบอนํ้าบาดาล 
ยังมีประโยชนและคุณสมบัติอ่ืนๆ อีกเชน การเรียกดู
ขอมูลบอนํ้าบาดาล การแกไขขอมูลบอนํ้าบาดาล การ
พิมพขอมูลบอนํ้าบาดาล การลบขอมูลบอนํ้าบาดาล 
และในอนาคตอันใกล คือ การเรียกดูขอมูลที่เปน
เอกสารที่เก่ียวของกับบอนํ้าบาดาล เชน รายงานการ
เจาะ ซ่ึงกรมฯ จะจัดทําการสแกนจากเอกสารจริงและ
จัดเก็บในรูปแบบดิจิตอล  

 ในการที่จะใชคุณสมบัติที่ไดกลาวมา 
จําตองเริ่มจากการระบุหมายเลขบอนํ้าบาดาลที่
ตองการเสียกอน วิธีการระบุหมายเลขบอนํ้าบาดาลมี
ดังตอไปน้ี 

(13)  เปล่ียนสถานะการทํางานของ
หนาจอใหเปนแบบคนหา 

(14)  กําหนดตัวอักษรนําหนาบอ โดย
การปอนขอมูลเขาไปโดยตรง หรือ ใชวิธีคนหาจาก 
ตารางขอมูลหลักแลวกดแปน Enter เพ่ือไปกําหนด
หมายเลขบอ 

(15)  ที่ชองหมายเลขบอใหปอนขอมูล
หมายเลขบอโดยไมจําเปนตองใสเลขศูนยนําหนา 
หากตองการรูวาหมายเลขบอตัวสุดทายของตัวอักษร
นําหนา ท่ีกําหนดคือหมายเลขใด ใหกดแปน F9 
โปรแกรมจะไปทําการคนหาขอมูลแลวนําไปแสดงใน
ชองหมายเลขบอ 

(16)  หลังจากที่ไดใสหมายเลขบอแลว
ใหกดปุมตกลงหรือกดแปน Enter หากมีบอตาม
หมายเลขที่ไดระบุมาหนาจอจะเปล่ียนสถานะเปนดู 
แตหากไมมีบอตามที่ระบุมา โปรแกรมจะขึ้นหนาจอ
ถามวาจะเพ่ิมบอใหมตามหมายเลขที่ไดระบุมาหรือไม 
ถาตอบ Yes หนาจอจะเปลี่ยนสถานะเปนเพ่ิมใหม 

(17)  ในสถานะดูนอกเหนือจากการ
เพ่ิมบอใหมแลว จะสามารถกดปุมลบ ปุมแกไข ปุม
พิมพ และปุมภาพประกอบได 

(18)  ในกรณีที่ไมรูหมายเลขบอหรือหา
หมายเลขบอไมพบแตไมตองการเพิ่มใหม สามารถใช
หนาจอคนหาเพ่ือคนหาขอมูลบอ โดยการกําหนด
เงื่อนไขไดหลากหลาย  

1.1.3 การบันทึกขอมูลผลวิเคราะหคุณภาพนํ้า 
หนาจอผลวิเคราะหคุณภาพนํ้า หนาจอน้ี

มีไว สําหรับจัดเก็บขอมูลท่ีไดจากการวิ เคราะห
ตัวอยางนํ้าทางกายภาพและทางเคมี หนาจอและ
โครงสรางของฐานขอมูลไดถูกออกแบบใหมีลักษณะ
คลายคลึง กับแบบปฏิบัติการของกองวิ เคราะห
คุณภาพน้ําในปจจุบัน ดังรูปที่ 3 หัวใจสําคัญของ
ขอมูลผลวิเคราะห คือ  หมายเลขปฏิบัติการซ่ึง
โปรแกรมใชเปนดรรชนีในการคนหาและจะไมอนุญาต
ให มีหมายเลขปฏิบัติการซํ้าได เชนเดียวกันกับ
หมายเลขบอนํ้าบาดาล การทํางานของหนาจอผล
วิเคราะห คุณภาพน้ํามีลักษณะคลายคลึงกับการ
ทํางานของหนาจอบอนํ้าบาดาล กลาวคือ มีการแบง
สถานะการทํางานออกเปน คนหา ดู เพ่ิม และแกไข  

การเพ่ิมและแกไขขอมูลผลวิเคราะห 
ตามปกติเม่ือกองวิเคราะหไดรับตัวอยางนํ้า จะมีการ
กําหนดหมายเลขปฏิบัติการใหกับตัวอยางนํ้าน้ันทันที 
การเพ่ิมขอมูลผลวิเคราะหจึงสามารถกระทําไดต้ังแตมี
หมายเลขปฏิบัติการ ใหเขาไปท่ีเมนู แบบกรอกและ
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รูปที่ 3  หนาจอแสดงผลวิเคราะหคุณภาพนํ้า  

แกไขขอมูลแลวเลือกขอมูลผลวิเคราะหคุณภาพนํ้า
เพ่ือเรียกหนาจอผลวิเคราะหขึ้นมา ใหใสหมายเลข
ปฏิบัติการลงไปในชองหมายเลขปฏิบัติการแลวกดปุม
ตกลง หากในฐานขอมูลมีหมายเลขน้ันอยูแลว หนาจอ
จะเปล่ียนสถานะไปท่ีดู แตหากยังไมมีโปรแกรมจะ
แสดงจอใหยืนยันการเพ่ิมหมายเลขปฏิบัติการใหมถา
ตองการเพิ่มใหมใหกดปุม Yes หนาจอจะเปล่ียน
สถานะไปที่เพ่ิมและเริ่มใหปอนขอมูลตางๆ ซ่ึงมีหัวขอ
กํากับท่ีคอนขางชัดเจน อยางไรก็ตามมีบางหัวขอท่ี
จําตองอธิบายเพ่ิมเติม คือ  

(1) เลขท่ีคําขอ เน่ืองจากมีรายงานฉบับ
ท่ีจําเปนตองอาศัยเลขที่คําขอในการจัดกลุมขอมูล จึง
ตองเพิ่มความระมัดระวังในการปอนขอมูลเลขท่ีคํา
ขอใหถูกตองเสมอ  

(2) แบบของการวิเคราะห คือตัวกําหนด
วาจะมีคาใดในการวิเคราะห ปกติจะมีสองแบบคือ
แบบเต็มและแบบยอ เม่ือไดเลือกแบบแลว ตารางที่

ตรวจวิเคราะหจะเปล่ียนไปตามแบบที่ไดกําหนดไว 
(3) ประเภทของตัวอย า ง  หากเปน

ตัวอยางนํ้า ท่ีไดมาจากแหลงอื่น นอกจากบอนํ้า
บาดาลใหเลือกหัวขอสุดทายคือ อื่นๆ  

(4) เลขที่อางอิง หรือคํา อธิบาย ในกรณี
ขอมูลหมายเลขบอลงไปในชองน้ี หากเปนตัวอยางนํ้า
ประเภทอื่นก็ใหใสเลขท่ีอางอิงหรือคําอธิบายตัวอยาง 
เชน นํ้าจากคลองหลอด เปนตน 

(5) เจาของบอ คือช่ือของเจาของบอนํ้า
บาดาลหรือเจาของแหลงนํ้าบาดาลที่นําตัวอยางมา
ทดสอบ 

(6) หมายเลขบอ  ขอมูลในชอง น้ี คือ
หมายเลขท่ีอยูในฐานขอมูลซ่ึงจะมีตัวอักษรนําหนา
และตามหลังดวยตัวเลข ในกรณีที่รูหมายเลขบอให
กรอกหมายเลขบอ เม่ือไดกรอกหมายเลขบอลงไป
แลวหากโปรแกรมไมพบหมายเลขบอดังกลาวในฐาน 
ขอมูลโปรแกรมจะแสดงหนาจอคนหาบอ (วิธีใชดูได
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ในบทตอไป) แตถายังไมมีหมายเลขบอน้ันในฐาน 
ขอมูลใหกดปดและไมใสหมายเลขบอไปกอน 

(7) ขอมูลเก่ียวกับโครงการและสถาน
ท่ีตั้ง ในกรณีที่ยังไมสามารถเช่ือมโยงกับฐานขอมูล
โดยหมายเลขบอได ใหกรอกขอมูลเก่ียวกับโครงการ
และสถานที่ต้ังใหชัดเจนและถูกตองที่สุด เพื่อเปนตัว
ชวยในการคนหาบอบาดาลไดโดยงายเม่ือมีการปอน
ขอมูลบอในภายหลัง หากมีการเชื่อมโยงขอมูลบอแลว 
ชองขอมูลเก่ียวกับโครงการและสถานที่ตั้งจะถูกปด
ไมใหปอนอีก 

(8) การกรอกคาที่วิเคราะหไดใหยึดถือ
หลักการดังน้ี หากไมไดมีการวิเคราะหคาใดก็ตามให
ใชทําเครื่องหมายถูกหลังคาที่ไมไดมีการวิเคราะห คา
ใดที่ทําการวิเคราะหแตวิเคราะหไมพบใหใสเลขศูนย 
คาใดที่ทําการวิเคราะหไดใหใสคาที่วิเคราะหไดตาม
จริงไมตองคํานึงถึงความสามารถในการแสดงความ
แมนยําสําหรับบางคา เชน ไนเตรต ท่ีตองรายงานวา 
<0.9 หากวิเคราะหได 0.8 ก็ใหใส 0.8 ลงไปในการ
พิมพ รายงานโปรแกรมจะแสดงคา 0.8 เปน <0.9 ให
เอง 

(9) การกรอกคาท่ีวิเคราะหไดสามารถ
ทําไดเลยระหวางสถานะเพ่ิมโดยไมตองเปล่ียนสถานะ
หนาจอเปนแกไข 

(10)  เน่ืองจากคาท่ีทําการตรวจวิเคราะห
มีจํานวนมากกวาท่ีจะแสดงใหเห็นท้ังหมดในหนาจอ
จึงจําตองเล่ือนลงเพ่ือดูคาทั้งหมด ดังน้ันหากตองการ
ดูคาท่ีตรวจวิเคราะหท้ังหมดในหนาจอเดียวสามารถ
กดปุมขยายหรือแปน F9  ดานลางของตารางเพื่อเปด
หนาจอใหมท่ีสามารถแสดงคาท่ีตรวจวิเคราะหทั้งหมด
ได 

(11)  ดานลางของตารางคาท่ีวิเคราะห
มีตัวเลือกในการแสดงคาเพ่ือเลือกดูคาทั้งหมด หรือ
เฉพาะที่วิเคราะห หรือ เฉพาะท่ีไมไดวิเคราะห เพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการปอนและตรวจสอบขอมูล 

หลังจากที่ไดขอมูลและตรวจสอบเปนการเรียบรอย
แลวใหกดปุมบันทึกหรือกดแปน F12 เพ่ือเปนการ
บันทึกขอมูล 

การทํางานในสวนอื่นของหนาจอผล
วิเคราะหคุณภาพน้ํา  

(1) ในสถานะการทํางานแบบคนหา 
สามารถกดปุมคนหาเพื่ อ เปดหน าจอคนหาผล
วิเคราะหท่ีไดปอนเขาสูฐานขอมูลได 

(2) หากตองการแกไขเลขที่ปฏิบัติการ 
ใหใสเลขที่ปฏิบัติการเดิมแลวกดปุมตกลง เพ่ือเปล่ียน
สถานะการทํางานใหเปนดู แลวกดปุมแกไขเลขท่ี
ปฏิบัติการ จะปรากฏหนาจอขึ้นมาใหใสหมายเลข
ปฏิบัติการใหมเม่ือกรอกเลขท่ีปฏิบัติการใหมแลวให
กดปุมบันทึก 

(3) หากตองการลบขอมูลผลปฏิบัติการ 
ใหใสเลขท่ีปฏิบัติการท่ีตองการจะลบแลวกดปุมตกลง 
เพ่ือเปล่ียนสถานะการทํางานใหเปนดู แลวกดปุมลบ 
จะมีหนาจอการลบ ใหกดปุม Yes เพ่ือลบขอมูลผล
ปฏิบัติการน้ันออก 

(4) ปุมเปล่ียนสถานะมีไวสําหรับเปล่ียน
สถานะของผลการวิเคราะห ซ่ึงมีท้ังหมด 3 สถานะคือ 
1=ยังไมไดวิเคราะห 2=กําลังวิเคราะห 3=วิเคราะห
เสร็จส้ินแลว ตามปกติเม่ือมีการเพิ่มผลวิเคราะหใหม 
ผลวิเคราะหน้ันจะมีสถานะเปน 1 คือยังไมไดวิเคราะห 
(ถึงแมจะไดมีการปอนขอมูลคาที่ตรวจวิเคราะหไป
แลวก็ตาม) การเปล่ียนสถานะจะทําไดโดยการใชปุม
เปล่ียนสถานะแลวกดปุมตกลงเพ่ือเปล่ียนสถานะการ
ทํางานใหเปนดู แลวกดปุมเปล่ียนสถานะ เม่ือปรากฏ
หนาจอเปล่ียนสถานะซึ่งตัวเลือกของสถานะที่ตองการ
เปล่ียนใหเลือกสถานะใหมท่ีตองการแลวกดปุมบันทึก 

(5) หากตองการพิมพขอมูลผลปฏิบัติ 
การใหใสเลขท่ีปฏิบัติการที่ตองการจะพิมพแลวกดปุม
ตกลง เพ่ือเปล่ียนสถานะการทํางานใหเปนดู แลวกด
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ปุมพิมพ จะมีหนาจอกอนพิมพ ขึ้นมาเพ่ือใหเลือก
แบบในการพิมพ และตัวเลือกตางๆ  

การทํางานของหนาจอคนหาขอมูลผล
วิเคราะหคุณภาพน้ํา หนาจอคนหาขอมูลผลวิเคราะห
สามารถเรียกไดจากการเขาไปท่ีเมนู คนหา แลวเลือก
ผลวิเคราะหคุณภาพนํ้า หรือการกดปุมคนหา หรือ
แปน F5 จากหนาจอกรอกขอมูลผลวิเคราะหคุณภาพ
นํ้า หนาจอคนหาประกอบไปดวย สวนบนซ่ึงเปน
หัวขอสําหรับกําหนดเงื่อนไขในการคนหา ตารางเพื่อ
แสดงผลที่คนหามาได และปุมการทํางานตางๆ 
ดานขวาดังรูปที่ 4  

หัวขอของเงื่อนไขจะแสดงดวยตัวหนา
และมีชองใหใชเมาสเพ่ือทําเครื่องหมายเลือกอยูดาย
ซายเฉพาะหัวขอท่ีถูกเลือกและมีขอความเงื่อนไขอยู
ในชองภายใตหัวขอเทาน้ันจึงจะถูกใชในการกําหนด
เงื่อนไขในการคนหา ในการคนหาแตละครั้งสามารถ
กําหนดเงื่อนไขไดมากกวาหน่ึงเงื่อนไข เงื่อนไขหลาย
เงื่อนไขโยงในลักษณะประโยคแบบและ เชน ตามรูป
ตัวอยางเปนการกําหนดใหคนหาผลวิเคราะห ท่ี
หมายเลขปฏิบัติการลงทายดาย 2549 และเปนผล

วิเคราะหของบอที่ มีเลขท่ีขึ้นตนดวยตัวอักษร A 
เทาน้ัน เม่ือไดกําหนดเงื่อนไขตามที่ตองการแลวให
กดปุมคนหาหรือแปน F12 เพ่ือทําการคนหาหากมี
ขอมูลตามเงื่อนไขที่กําหนดขอมูลผลวิเคราะหท่ีคนหา
มาไดจะถูกแสดงอยูในตารางพรอมทั้งแสดงจํานวน
ขอมูลอยูในชองสีเขียวดานขวามือ ณ จุดน้ีสามารถใช
ลูกศรขึ้น-ลงเพ่ือเล่ือนหาผลวิเคราะหท่ีตองการแลวกด
ปุมเลือกหรือแปน Enter เพ่ือเลือกผลวิเคราะหแลว
กลับไปสูหนาจอปอนขอมูลผลวิเคราะหโดยหนาจอ
คนหาจะถูกปด (กรณีท่ีเรียกหนาจอคนหาจากหนาจอ
ปอนขอมูล) หรือเพ่ือเลือกผลวิเคราะหแลวเปดหนาจอ
ปอนขอมูลผลวิเคราะหโดยหนาจอคนหาจะไมถูกปด
และเม่ือปดหนาจอผลวิเคราะหแลวจะกลับมาที่หนาจอ
คนหาดังเดิม โปรดสังเกตวาในตารางขอมูลที่คนหาได
และในชองหมายเลขปฏิบัติการจะมีตัวเลือกอยูใน
วงเล็บ ตัวเลขน้ีหมายถึงสถานะของผลวิเคราะหตาม
ความหมายที่ไดกลาวไปแลวในเบื้องตน คือ 1= ยัง
ไมไดวิเคราะห 2= กําลังวิเคราะห และ 3 = วิเคราะห
เสร็จส้ินแลว 

 
รูปที่ 4 หนาจอคนหาผลการวิเคราะห 
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วิธีการกําหนดเงื่อนไข หัว ขอของเงื่อนไข
มี 3 ประเภท คือ 

(1) แบบขอความทั่วไปซ่ึงจะมีเคร่ือง- 
หมาย % อยูดานขวา ซ่ึงหมายถึง วิธีการท่ีจะบอกให
โปรแกรมทําการคนหา เชน ในการคนหาเลขที่
ปฏิบัติการที่ลงทายดวย 2549 ใหพิมพคําวา % 2549 
หรือหากตองการหาผลวิเคราะหของบอที่ มีเลขท่ี
ขึ้นตนดวยตัวอักษร A ใหพิมพคําวา A % หากไมได
ใสเคร่ืองหมาย % หมายความวาใหคนหาแบบสวนใด
ก็ได เชน ในชองโครงการหากพิมพคําวา ภัยแลง 
หมายความวาตองการหาผลวิเคราะหของโครงการที่
ช่ือมีคําวาภัยแลง 

(2) ขอความแบบวันที่ที่จะมีชองวันท่ี
จากและถึง เงื่อนไขแบบวันท่ีสามารถกําหนดได 3 
ลักษณะ คือ ใสทั้งวันท่ีจากและถึง หมายความวา
ตองการคนหาขอมูลจากวันท่ีถึงวันที่กําหนด หรือใส
เฉพาะวันท่ีจาก หมายความวาตองการหากขอมูล
เฉพาะจากวันท่ี ท่ี กําหนด หรือใส เฉพาะวันที่ถึง
หมายความวาตองการหาขอมูลตั้งแตตนจนถึงวันท่ีถึง
เทาน้ัน 

(3) แบบตัวเลือกท่ีใชการทําเครื่องหมาย
เลือก เงื่อนไขแบบน้ีใชกับประเภทของตัวอยางและ
สถานะของผลวิเคราะหเทาน้ัน ในการคนหาสามารถ
เลือกเงื่อนไดมากกวา 1 เงื่อนไข เชน ทําเครื่องหมาย
ท่ีสถานะ  ยังไมได วิ เคราะหและ กําลังวิเคราะห 
หมายถึงใหคนหาขอมูลเฉพาะที่ยังไมไดวิเคราะหและ
กําลังวิเคราะหเทาน้ัน  

หัวขอเงื่อนไขเพ่ิมเติมมีไวสําหรับกําหนด
เงื่อนไขเพ่ิมเติมในกรณีท่ีไมมีหัวขอเงื่อนไขที่ตองการ
เชน ขอมูลพิกัดระดับนํ้าหรือความลึกของบอ การ
กําหนดเงื่อนไขตองใสคําสั่ง SQL โดยตรง เชน 
“h.utmeasting=608900anddh.utmnorthing=1835690” 
หมายความวาตองการหาผลวิเคราะหของบอท่ีมีพิกัด
ออก-ตกและพิกัดเหนือ-ใตตามที่กําหนด  

1.1.4 การบันทึกขอมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 
หนาจอขอมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ มีไว

สําหรับจัดเก็บขอมูลท่ีไดจากการบรรยายลักษณะของ
ช้ันดินและช้ันหินของตัวอยางดินและหินในระดับความ
ลึกตางๆ ท่ีไดจากการเจาะบอนํ้าบาดาลโดยนักธรณี 
วิทยาดังรูปท่ี 5  

การทํางานของหนาจอแบงออกเปน 4 
สถานะ คือ  

(1) คนหาบอ ในสถานะน้ีใหปอนหมาย-
เลขบอลงไปในชองหมายเลขบอแลวกดปุมตกลง หาก
โปรแกรมพบวาบอท่ีระบุมีขอมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ
อยูแลว สถานะของหนาจอจะถูกเปล่ียนเปนดูผล หาก
ยังไมมีจะหนาจอขึ้นมาถามวาตองการเพิ่มผลการ
บรรยายใหม หากตอบ Yes สถานะหนาจอจะถูก
เปล่ียนไปเปนเพ่ิมใหม 

(2) ดูผล  ในสถานะน้ีสามารถใชปุมที่มี
เคร่ืองหมาย + และ – เพ่ือเลือกดูผลการบรรยาย (ใน
กรณีท่ีมีมากกวาหน่ึงการบรรยาย) สามารถกดปุมเพ่ือ
เพ่ิมผลการบรรยายใหม กดปุมลบเพ่ือลบผลการ
บรรยายที่ดูอยู กดปุมแกไขเพื่อแกไขรายละเอียดการ
บรรยายที่ดูอยู หรือกดปุมพิมพเพ่ือพิมพผลการ
บรรยาย  

(3) เพ่ิมผลใหม  ในสถานะน้ีชองขอมูล
ทางดานลาง เชน หมายเลขปฏิบัติการ วันที่ ฯลฯ จะ
ถูกเปดใหปอนขอมูล เม่ือกรอกขอมูลที่เก่ียวกับการ
บรรยายเรียบรอยแลวใหกดปุมบันทึกเพ่ือเขาสูสถานะ
แกไขและเพ่ิมรายละเอียดการบรรยายในระดับความ
ลึกตอไป  

(4) แกไข ในสถานะนี้นอกเหนือท่ีจะ
สามารถแกไขขอมูลเก่ียวกับการบรรยายขอมูลในสวน
หัวแลว ยังสามารถกดปุมเพ่ิมลบ และแกไข ที่บริเวณ
ดานขวาลางเพื่อ เพ่ิม ลบ หรือ แกไข ขอมูลการ
บรรยายตามลําดับความลึกได 
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รูปท่ี 5 หนาจอขอมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ  

การกรอกขอมูลการบรรยายตามความลึก 
ในสถานะการทํางานแบบแกไข ใหกดปุมเพ่ิมการ
บรรยายในระดับความลึกใหม หรือเล่ือนแถบแสงใน
ตารางไปยังระดับความลึกท่ีตองการแลวกดปุม ลบ
หรือแกไข เพ่ือลบหรือแกไขขอมูลในระดับท่ีเลือก เม่ือ
กดปุมเพ่ิมหรือแกไข จะปรากฏหนาจอใหมขึ้นมาตาม
ตัวอยางในรูปท่ี 6  

หลังจากที่ไดกรองขอมูลตามหัวขอตางๆ 
เปนท่ีเรียบรอยแลว ใหกดปุมบันทึกเพ่ือบันทึกขอมูล
ท่ีพิมพเพ่ิมหรือแกไขโปรแกรมจะบังคับใหกรอกขอมูล
ความลึกจากและถึง และตองเลือกช้ันดินหินอยางนอย
หน่ึงช้ันและโปรแกรมจะตรวจสอบไมใหมีการกรอก
ความลึกจากหรือถึงซํ้ากัน 

1.1.5 การบันทึกขอมูลการตรวจวัดระดับนํ้า 
หน าจอข อ มูลการตรวจวัดระดับ นํ้ า 

หนาจอน้ีมีไวสําหรับจัดเก็บขอมูลระดับนํ้าของบอ

สังเกตการณที่ไดจากการตรวจวัดในสนามในชวงเวลา
ตางๆ ดังรูปที่ 7  สถานะการทํางานของหนาจอ 
หนาจอน้ีแบงออกเปน 4 สถานะ คือ 

(1) คนหา  ในสถานะนี้ใหระบุปของการ
ตรวจวัดและเลือกกลุมของการตรวจวัด แลวกดปุมตก
ลงเพ่ือเปล่ียนสถานะของหนาจอไปเปนดู 

(2) ดูผล ในสถานะน้ีหากโปรแกรมพบวา
มีขอมูลกลุมของการตรวจวัดในปที่ระบุโปรแกรมจะ
แสดงเลขท่ีการตรวจวัดทั้งหมดท่ีอยูในปและกลุมการ
ตรวจวัดในตารางดานซายมือและแสดงขอมูลการ
ตรวจวัดในตารางทางดานขวา เม่ือเล่ือนแถบแสงใน
ตารางทางดานซาย ขอมูลการตรวจวัดในดานขวาจะ
เปล่ียนไปตามการตรวจวัดที่เลือก  สถานะน้ีสามารถกด
ปุมเพ่ือเพ่ิมเติมการตรวจวัดใหม ปุมแกไขเพื่อแกไข
ขอมูลของการตรวจวัดที่เลือก (ในตารางดานซายมือ) 
หรือกดปุมลบ เพื่อลบขอมูลการตรวจวัดท่ีเลือกทั้งหมด  
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รูปท่ี 6  หนาจอการกรอกขอมูลการบรรยายตามความลึก  

 

 
รูปท่ี 7  หนาจอขอมูลการตรวจวัดระดับนํ้า  



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  

15

(3) เพ่ิมใหม ในสถานะนี้ ชองขอมูลทาง
ดานลาง เชน เลขท่ีการตรวจวัด วันที่ ฯลฯ จะถูกเปด
ใหปอนขอมูล เม่ือกรอกขอมูลท่ีเก่ียวกับการตรวจวัด
เรียบรอยแลวใหกดปุมบันทึกเพ่ือเขาสูสถานะแกไข
และเพ่ิมรายละเอียดการตรวจวัดของแตละบอตอไป 

(4) แกไข ในสถานะนี้นอกเหนือจากที่จะ
สามารถแกไขขอมูลเก่ียวกับการตรวจวัดในสวนหัว
แลว ยังสามารถปอนขอมูลผลการตรวจวัดเขาไปใน
ตารางรายละเอียดการตรวจวัดรายบอโดยตรงหรือ 
กดปุมเพิ่มหรือปุมลบ ที่บริเวณดานขวาลางเพื่อ เพ่ิม
บอใหม (ในกรณีท่ีบอที่ไมตองการไมไดอยูในชุดของ
การตรวจวัดที่เลือก) หรือเพ่ือลบขอมูลระดับนํ้าของ
บอที่ตองการ 

การกรอกขอมูลระดับนํ้าเน่ืองจากได
ออกแบบใหมีการกําหนดชุดของการตรวจวัดซ่ึง
สามารถกําหนดหมายเลขบอ ในชุดของการตรวจวัด
ไวลวงหนา (ในตารางขอมูลหลัก/ขอมูลเก่ียวกับการ
ตรวจวัดระดับนํ้า/ชุดของบอสังเกตการณ) ดังน้ันเม่ือ 
มีการเพิ่มเลขท่ีการตรวจวัดและไดเลือกชุดของการ
ตรวจวัด โปรแกรมจะทําการเพิ่มบอตามที่ไดกําหนด
มาใหอัตโนมัติ เพ่ือทําใหการกรอกขอมูลระดับนํ้า
สามารถทําไดที่ตารางโดยตรง การกรอกขอมูลสามารถ
กระทําไดโดยการเลื่อนแถบแสงไปยังแถว (บอ) และ
สดมภ (วันท่ี เวลา ระดับนํ้า หมายเหตุ วิธีบันทึก ไม 
plot) ที่ตองการแลวกรอกขอมูลไดโดยตรง ขอมูลใน
ชองหมายเหตุและวิธีบันทึกมีลักษณะการใชงานวิธี
เดียวกันกับการกรอกขอมูลที่ มีการควบคุมจาก
ตารางขอมูลหลัก กลาวคือ สามารถคนหาไดจาก
ตารางขอมูลหลัก ชองไม plot มีไวสําหรับทําเครื่อง-
หมายในกรณีท่ีระดับนํ้าท่ีไดมามีความผิดปกติและไม
ตองการนําไป plot ใน hydrograph หรือสงออกขอมูล
ไปใชงานในโปรแกรมอื่น  

การลบขอมูลตามเลขท่ีการตรวจวัด  ใน
สถานะการทํางานแบบดู  หากกดปุมลบโปรแกรมจะ

แสดงหนาจอใหยืนยัน หากตอบ Yes โปรแกรมจะลบ
ขอมูลระดับนํ้าของทุกบอในเลขท่ีการตรวจวัดที่เลือก
พรอมทั้งลบขอมูลของการตรวจวัดออกท้ังหมด ดังน้ัน
ควรระมัดระวังในการลบขอมูล 

1.1.6 การบันทึกขอมูลผลการสูบทดสอบ 
หนาจอขอมูลการสูบทดสอบมีไวสําหรับ

จัดเก็บขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติการสูบทดสอบบอนํ้า
บาดาลดังรูปที่ 8  สถานะการทํางานของหนาจอแบง 
เปน 4 สถานะ คือ  

(1) คนหาบอ ในสถานะน้ีใหปอนหมาย-
เลขบอลงไปในชองหมายเลขบอแลวกดปุมตกลง หาก
โปรแกรมพบวาบอที่ระบุมีขอมูลสูบทดสอบอยูแลว
หนาจะเปลี่ยนเปนดูผล หากยังไมมีจะมีหนาจอขึ้นมา
ถามวาตองการเพิ่มผลการสูบทดสอบใหม หากตอบ 
Yes สถานะของหนาจอจะถูกเปล่ียนไปเปนเพ่ิมใหม   

(2) ดูผล ในสถานะน้ีสามารถใชปุมที่มี
เคร่ืองหมาย + และ – เพื่อเลือกดูผลการสูบทดสอบ 
(ในกรณีท่ีมีมากกวาหน่ึงผล) สามารถกดปุมเพิ่มเพ่ือ
เพ่ิมผลการสูบทดสอบใหม กดปุมลบเพ่ือลบผลการ
สูบทดสอบที่ดูอยู กดปุมแกเพ่ือแกไขรายละเอียดผล
การสูบทดสอบที่ดูอยูหรือกดปุมพิมพเพ่ือพิมพรายงาน
ผลการสูบทดสอบ  

(3) เพ่ิมผลใหม ในสถานะนี้ ชองขอมูล
ทางดานลางเชน หมายเลขปฏิบัติการ วันท่ี ฯลฯ จะ
ถูกเปดใหปอนขอมูล เม่ือกรอกขอมูลเก่ียวกับการสูบ
ทดสอบเรียบรอยแลวใหกดปุมบันทึกเพ่ือเขาสูสถานะ
แกไขและเพ่ิมรายละเอียดของระดับนํ้าปริมาณนํ้า
ระหวางสูบและหลังจากหยุดสูบตอไป  

(4) แกไข ในสถานะน้ีนอกจากจะสามารถ
แกไขขอมูลเก่ียวกับการสูบทดสอบในสวนหัวแลว ยัง
สามารถกดปุม เพ่ิม ลบ และแกไข ท่ีบริเวณดานขวา
ลางของตารางระหวางสูบและตารางการคืนตัวเพ่ือ
เพ่ิม ลบ หรือ แกไข ขอมูลระดับนํ้าและหรือ ปริมาณ
นํ้าตามเวลาได  
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รูปท่ี 8  หนาจอขอมูลการสูบทดสอบ  

1.1.7 การบันทึกขอมูลธรณีฟสิกสหลุมเจาะ  
หนาจอขอมูลธรณีฟสิกสหลุมเจาะ มีไว

สําหรับจัดเก็บขอมูลที่ไดจากการตรวจ วัดคาทางธรณี
ฟสิกสของบอนํ้าบาดาลหรือเรียกสั้นๆ วา E-Log ดัง
รูปท่ี 9  

สถานะการทํางานของหนาจอแบงเปน  
4 สถานะ คือ  

(1) คนหาบอ ในสถานะน้ีใหปอนหมาย- 
เลขบอลงไปในชองหมายเลขบอแลวกดปุมตกลง หาก
โปรแกรมพบวาบอท่ีระบุมีขอมูลธรณีฟสิกสหลุมเจาะ
อยูแลว สถานะของหนาจอจะถูกเปล่ียนเปนดูผล หาก
ยังไมมีหนาจอขึ้นมาถามวาตองการเพิ่มผลการทดสอบ
ใหม หากตอบ Yes สถานะของหนาจอจะถูกเปล่ียน 
ไปเปนเพ่ิมใหม  

(2) ดูผล  ในสถานะน้ีสามารถใชปุมที่มี
เคร่ืองหมาย + และ – เพื่อเลือกดูผลการสูบทดสอบ 
(ในกรณีที่มีมากกวาหน่ึงการบรรยาย) สามารถกดปุม
เพ่ิมเพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบใหม กดปุมลบเพื่อลบผล

การทดสอบที่ดูอยู กดปุมแกไขเพ่ือแกไขรายละเอียด
ผลการทดสอบที่ดูอยู หรือกดปุมพิมพเพ่ือพิมพผล
การทดสอบ  

(3) เพ่ิมผลใหม ในสถานะน้ีชองขอมูล
ทางดานลาง เชน หมายเลขปฏิบัติการวันท่ี ฯลฯ จะ
ถูกเปดใหปอนขอมูล เม่ือกรอกขอมูลที่เก่ียวกับการ
ทดสอบเรียบรอยแลวใหกดปุมบันทึกเพ่ือเขาสูสถานะ
แกไขและเพ่ิมรายละเอียดของคาท่ีทดสอบไดในระดับ
ความลึกตอไป  

(4) แกไข ในสถานะนี้นอกเหนือจากที่จะ
สามารถแกไขขอมูลเก่ียวกับการทดสอบในสวนหัว
แลว ยังสามารถกดปุมเพ่ิม ลบ และแกไข ท่ีบริเวณ
ดานขวาลาง เพ่ือ เพิ่ม ลบ หรือแกไข ขอมูลการตรวจ 
วัดตามลําดับความลึกได หรือกดปุมนําเขา เพ่ือนําเขา
ขอมูลการทดสอบจากแฟมขอมูลภายนอกหรือกดปุม
สงออกเพื่อ สงออกผลการทดสอบออกไปใชกับโปร-
แกรมอื่นได หรือกดปุม plot เพื่อเรียกดูกราฟแสดงคา
ตามระดับความลึกอยางงายๆ  
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รูปที่ 9  หนาจอขอมูลธรณีฟสิกสหลุมเจาะ  

การกรอกขอมูลคาท่ีทดสอตามระดับ
ความลึก ในสถานะการทํางานแบบแกไขใหกดปุมเพ่ิม 
เพ่ือเพ่ิมการบรรยายในระดับความลึกใหม หรือเล่ือน
แถบแสงในตารางไปยังระดับความลึกท่ีตองการแลว
กดปุม ลบหรือแกไข เพื่อลบหรือแกไขขอมูลในระดับ
ท่ีเลือก เม่ือกดปุมเพ่ิมหรือแกไข จะปรากฏหนาจอ
ใหมเพ่ือเพ่ิมหรือแกไขคาในระดับความลึกท่ีเลือก 
อยางไรก็ตามในการใชงานปกติขอมูลที่ไดจากการ
ทดสอบมักจะมาในลักษณะของแฟมขอมูลที่ไดจาก
การ digitize จาก log ที่เปนกระดาษกราฟเกาหรือ
จากเครื่องมือตรวจวัดรุนใหมๆ ดังน้ัน ปุมเพิ่ม แกไข 
และ ลบ จึงถูกเตรียมไวเพ่ือการแกไขขอมูลในระดับ
ความลึกท่ีมีความผิดปกติเทาน้ัน   

1.1.8 การบันทึกขอมูลการลําดับช้ันหินทาง
อุทกธรณีวิทยา 

หนาจอขอมูลการลําดับช้ันหินทางอุทก
ธรณีวิทยา หนาจอนี้มีไวสําหรับจัดเก็บขอมูลที่ไดมา
จากการตีความของนักอุทกธรณีวิทยาวาท่ีระดับความ
ลึกตางๆ ของบอนํ้าบาดาลประกอบไปดวยช้ันหินทาง
อุทกธรณีวิทยา (formation) ใดและช้ันนํ้า (aquifer) 
ใด ดังรูปท่ี 10  การทํางานของหนาจอน้ีแบงเปน 4 
สถานะ คือ  

(1) คนหาบอ ในสถานะน้ีใหปอนหมาย- 
เลขบอลงไปในชองหมายเลขบอแลวกดปุมตกลง หาก
โปรแกรมพบวาบอท่ีระบุมีการลําดับช้ันหินฯ อยูแลว 
สถานะของหนาจอจะเปล่ียนเปนดูผล หากยังไมมีจะมี
หนาจอขึ้นมาถามวาตองการเพิ่มผลการลําดับช้ันหิน
ใหม หากตอบ Yes สถานะของหนาจอจะถูกเปล่ียน 
เปนเพ่ิมใหม 
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รูปท่ี 10  หนาจอขอมูลการลําดับช้ันหินทางอุทกธรณีวิทยา 

(2) ดูผล  ในสถานะน้ีสามารถใชปุมที่มี
เคร่ืองหมาย + และ – เพ่ือเลือกดูผลรายละเอียดการ
ลําดับช้ันหิน (ในกรณีท่ีมีมากกวาหน่ึง) สามารถกด
ปุมเพ่ิมเพ่ือเพิ่มผลการลําดับช้ันหินสําหรับบอน้ีใหม 
กดปุมลบเพื่อลบการลําดับช้ันหินท่ีดูอยู กดปุมแกไข
เพ่ือแกไขรายละเอียดผลการลําดับช้ันหิน ที่ดูอยู หรือ
กดปุมพิมพเพ่ือพิมพรายละเอียดการลําดับช้ันหิน 

(3) เพ่ิมผลใหม  ในสถานะน้ีชองขอมูล
ทางดานลาง เชน หมายเลขปฏิบัติการวันท่ี ฯลฯ จะ
ถูกเปดใหปอนขอมูล เม่ือกรอกขอมูลที่เก่ียวกับการ
ลําดับช้ันหิน เรียบรอยแลวใหกดปุมบันทึกเพื่อเขาสู
สถานะแกไข และเพ่ิมรายละเอียดการลําดับช้ันหิน ใน
ระดับความลึกตอไป  

(4) แกไข  ในสถานะนี้นอกเหนือจากที่
จะสามารถแกไขขอมูลท่ีเก่ียวกับการลําดับช้ันหินฯ ใน
สวนหัวแลว ยังสามารถกดปุม เพ่ิม ลบ และแกไข ท่ี

บริเวณดานขวาลางของตารางการลําดับหมวดหิน 
หรือตารางการลําดับหนวยหิน (หรือช้ันนํ้า) เพื่อเพิ่ม 
ลบ หรือ แกไข ขอมูลการลําดับช้ันหินฯ และหรือการ
ลําดับช้ันนํ้า ตามลําดับความลึกได  

 การกรอกขอมูลการลําดับหมวดหิน
ทางอุทกธรณีวิทยาตามระดับความลึก  ในสถานะการ
ทํางานแบบแกไข ใหกดปุมเพ่ิมท่ีอยูบริเวณดานขวา
ลางของตารางการลําดับหมวดหินทางอุทกธรณีวิทยา 
เพ่ือเพ่ิมการลําดับหมวดหินในระดับความลึกใหม 
หรือเล่ือนแถบแสงในตารางไปยังระดับความลึกท่ี
ตองการแลวกดปุมลบหรือแกไข เพ่ือลบหรือแกไข 
ขอมูลในระดับท่ีเลือก เม่ือกดปุมเพ่ิมหรือแกไขจะ
ปรากฏหนาจอใหมข้ึนมาใหใสระดับความลึกจาก ถึง 
หมวดหินทางอุทกธรณีวิทยา ซ่ึงเลือกมาจากตาราง 
ขอมูลหลัก 
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 การกรอกขอมูลการลําดับหนวยหิน
ทางอุทกธรณีวิทยาหรือช้ันนํ้าตามระดับความลึก  ใน
สถานะการทํางานแบบแกไข ใหกดปุมเพ่ิมท่ีอยู
บริเวณดานขวาลางของตารางการลําดับหนวยหินทาง
อุทกธรณีวิทยา เพื่อเพ่ิมการลําดับหนวยหินหรือช้ัน
นํ้าในระดับความลึกใหมหรือเล่ือนแถบแสงในตาราง
ไปยังระดับความลึกท่ีตองการแลวกดปุมลบหรือแกไข 
เพ่ือลบหรือแกไขขอมูลในระดับที่เลือก เม่ือกดปุมเพ่ิม
หรือแกไข จะปรากฏหนาจอใหมข้ึนมาใหใสระดับ
ความลึกจากถึงหนวยหินทางอุทกธรณีวิทยา ซ่ึงเลือก
มาจากตารางขอมูลหลัก 

1.1.9 การบันทึกขอมูลทางสํารวจทางธรณี
ฟสิกส 

หนาจอน้ีมีไวสําหรับจัดเก็บขอมูลท่ีไดมา
จากการสํารวจทางธรณีฟสิกสของพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะมี
ศักยภาพในการเจาะบอบาดาล ดังรูปท่ี 11  สถานะ 
การทํางานของหนาจอ แบงเปน 4 สถานะ คือ  

(1) คนหา ในสถานะน้ีใหปอนหมายเลข
ปฏิบัติการสํารวจลงไปในชองหมายเลขปฏิบัติการแลว
กดปุมตกลงหากโปรแกรมพบวาปฏิบัติการน้ันอยูแลว 
สถานะของหนาจอจะถูกเปล่ียนเปนดู หากยังไมมีจะมี
หนาจอขึ้นมาถามวาตองการปฏิบัติการใหม หากตอบ 
Yes สถานะของหนาจอจะถูกเปล่ียนไปเปนเพ่ิมใหม 

(2) ดูในสถานะน้ีสามารถ กดปุมลบเพ่ือ
ลบปฏิบัติการออกทั้งหมด กดปุมแกไขเพ่ือแกขาย
ละเอียดขอมูลของการปฏิบัติการหรือกดปุมพิมพเพ่ือ
พิมพรายละเอียดการปฏิบัติการ 

(3) เพ่ิมใหมในสถานะน้ี ชองขอมูลทาง
ดานลาง เชน หมายเลขปฏิบัติการ วันท่ี ฯลฯ จะถูก
เปดใหปอนขอมูลเม่ือกรอกขอมูลท่ีเ ก่ียวกับการ
ปฏิบัติการสํารวจเรียบรอยแลวใหกดปุมบันทึกเพ่ือเขา
สูสถานะแกไขและเพ่ิมรายละเอียดจุดสํารวจและคาท่ี
สํารวจไดในแตละจุดตามระดับความลึกตอไป 

(4) แกไข สถานะนี้นอกจากสามารถ
แกไขขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติการสํารวจโดยรวมแลว 
ยังสามารถกดปุม เพ่ิม ลบ และแกไข ขอมูลจุดสํารวจ 
และคาที่ตรวจวัดไดของแตละจุดสํารวจในระดับความ
ลึกตางๆ  การกรอกขอมูลจุดสํารวจในสถานะการ
ทํางานแบบแกไข ใหกดปุมหรือแกไขท่ีบริเวณดาน 
ลางของตารางแสดงรายละเอียดจุดสํารวจเพ่ือเรียก
หนาจอกรอกขอมูลจุดสํารวจขึ้นมา  ชองหมายเลขบอ
มีไวสําหรับใสหมายเลขบอท่ีอาจถูกเจาะที่จุดน้ีใน
อนาคต  

 การกรอกขอมูลรายละเอียดของการ
ตรวจวัด เม่ือเล่ือนแถบแสงในตารางจุดสํารวจขอมูล
ในตารางรายละเอียดการตรวจวัดจะเปล่ียนตามไป
ดวย ตามปกติขอมูลรายละเอียดการตรวจวัดจะไดมา
เปนแฟมขอมูลคอมพิวเตอรเชนเดียวกันกับขอมูลทาง
ธรณีฟสิกสของหลุมเจาะ ดังน้ันโปรแกรมจึงจัดใหมี
การนําเขาและสงออกขอมูลรายละเอียดของการ
ตรวจวัดได 

1.1.10  การบันทึกขอมูลการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมบอบาดาล 

หนาจอขอมูลบํารุงรักษาและซอมแซมบอ
นํ้าบาดาล ใชเก็บขอมูลประวัติการปฏิบัติการบํารุง 
รักษา  ซ่ึ งประกอบดวยการเป าล าง  การติด ต้ัง 
ซอมแซม หรือถอดถอน เครื่องสูบ และหรือถังกรอง 
การตรวจ-สอบสภาพบอ เคร่ืองสูบและหรือถังกรอง 
หรือแม  กระทั่ งการปดบอ  หนาจอปอนขอมูลมี
ลักษณะดังรูปท่ี 12  เพ่ือความสะดวกและเปนระเบียบ
เรียบรอยในการปอนและเรียกดูขอมูล หนาจอไดถูก
ออกแบบมาใหมีการกําหนดปและหนวยงานเสียกอน 
จากสถานะการทํางานแบบคนหา ใหกรอกป และ
เลือกหนวยงานแลวกดปุมตกลงหนาจอจะเปลี่ยน
สถานะเปนดู โดยท่ีจะแสดงเลขที่ปฏิบัติการทั้งหมด
ของปและหนวยงานที่กําหนดในตารางดานซายและจะ
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รูปท่ี 11 หนาจอจัดเก็บขอมูลการสํารวจทางธรณีฟสิกสของพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพในการเจาะบอนํ้าบาดาล 

 
รูปที่ 12 หนาจอขอมูลบํารุงรักษาและซอมแซมบอนํ้าบาดาล  
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แสดงรายละเอียดของบอทั้งหมดท่ีมีการบํารุงรักษา
โดยเลขท่ีปฏิบัติการน้ัน (ท่ีอยูในแถบแสง) พรอมทั้ง
แสดงขอมูลการบํารุงรักษาเฉพาะของบอท่ีอยูในแถบ
แสงในชองขอมูลสีเขียวดานขวาของตาราง หากนําเมาส
ไปกดสองครั้ง (double click) บนบอในตารางแสดง
หมายเลขบอ จะสามารถเรียกหนาจอขอมูลนํ้าบาดาลได 

การเพิ่มปฏิบัติการใหม หลังจากที่ได
กําหนดปและหนวยงานและกดปุมตกลงและหนาจอ
แสดงสถานะวาดูแลวใหกดปุมเพ่ิมหรือแปน Ins 
หนาจอจะเปล่ียนสถานะเปนเพ่ิมและใหกรอกขอมูล
เลือกท่ีปฏิบัติการ หัวหนาชุดปฏิบัติการ และหมายเหตุ
ประกอบการปฏิบัติการ (ถามี) เม่ือกรอกขอมูลครบถวน
แลวใหกดปุมบันทึก สถานะของหนาจอเปล่ียนเปน
แกไข ซ่ึง ณ จุดน้ีสามารถแกไขเลขท่ีปฏิบัติการ 
หัวหนาชุด และหรือ หมายเหตุได พรอมทั้งยังสามารถ
กดปุมเพ่ิมขอมูลการบํารุงรักษาดานลางได  

การทํางานอื่นๆ ของหนาจอขอมูลบํารุง 
รักษา  

(1) หากตองการลบขอมูลบํารุงรักษาให
เล่ือนแถบแสงไปที่บอท่ีตองการแลวกดปุมลบดานลาง
ขวาหรือกดแปน Del 

(2) หากตองการลบเลขที่ปฏิบัติการ
พรอมกับขอมูลบํารุงรักษาทั้งหมดในปฏิบัติการน้ันให
เล่ือนแถบแสงไปที่หมายเลขปฏิบัติการที่ตองการ (ใน
ตารางดานซายที่สุด) และกดปุมลบท่ีอยูบริเวณดาน 
บนของหนาจอเมื่อมีหนาจอยืนยันใหกดปุม Yes 

1.1.11   การเรียกใชขอมูล 
ระบบฐานขอมูลพสุธารามีความสามารถ

ในการนําเสนอขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไวในฐานขอมูล
ท้ังหมดในรูปแบบที่หลากหลาย ทําใหผูใชสามารถนํา
ขอมูลไปใชในการบริหารและจัดการไดอยางสะดวก
รวดเร็ว นอกจากนั้น ฐานขอมูลพสุธารา ยังสามารถใช
คนหาและนําเสนอขอมูลในรูปแบบพิเศษเพ่ือนําไป
ประยุกตใชหรือนําไปทําการแปลความหมายทางดาน

วิชาการ วิธีการสงออกขอมูลสามารถกระทําไดทั้ง
ทางตรงโดยการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลเขากับ
โปรแกรมประยุกต และทางออมโดยการสงขอมูลในรูป
ดิจิตอลที่มีลักษณะเฉพาะออกไปยังโปรแกรมประยุกตท่ี
ตองการ ยกตัวอยางเชน การนําขอมูลภายในหลุมเจาะ
ไปสรางแผนภาพแสดงลักษณะของชั้นดินและหิน 
(ศูนยวิจัยนํ้าบาดาล, 2548)  

1.1.12   ขอจํากัดของฐานขอมูลพสุธารา 
(1) การเรียกใชขอมูลสามารถดาวน

โหลดขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ตเทาน้ัน ซ่ึงการ
ดาวนโหลดผานเครือขายระบบอินเตอรเน็ตยังใชเวลา 
นาน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับปจจัยทางดาน Hardware และระบบ
การส่ือสารของผูใชงาน  

(2) ความถูกตองและความชัดเจนของ
ขอมูล เชน ตําแหนงบอบาดาลที่ผิดพลาดไป ขอมูลชวง
ทอกรองท่ีไมชัดเจน ไมถูกตอง เปนตน (ศูนยวิจัยนํ้า-
บาดาล, 2548) 

1.2 ระบบขอมูลสารสนเทศทางอุทกธรณีวิทยา  
ระบบขอมูลสารสนเทศทางอุทกธรณีวิทยา 

(Hydrogeological Information System, HYGIS) 
พัฒนาขึ้นโดยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  เปนระบบ
ขอมูลท่ีนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและระบบฐาน 
ขอมูลมาประยุกตใชในการจัดเก็บขอมูลและแสดงภาพ
แผนท่ีนํ้าบาดาลรายจังหวัด มีมาตราสวน 1:100,000  
ซ่ึงจัดทําขึ้นตามมาตรฐานสากลของการสํารวจจัดทํา
แผนที่อุทกธรณีวิทยาของ International Association 
of Hydrological Sciences (IAHS) โดยใชโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร Arc/Info ในการนําเขา
และพัฒนาแผนที่นํ้าบาดาลรายจังหวัด สวนโปรแกรม  
ArcView ใชในการนําเสนอแผนท่ีและบอบาดาล 
สําหรับการพัฒนาระบบฐานขอมูลบอนํ้าบาดาล
ภายในกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล สวนการเผยแพร
ขอมูลสารสนเทศอุทกธรณีวิทยาของระบบ HYGIS ได
จัดทําข้ึนโดยใชโปรแกรม Arc IMS และ MapObject 
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ขอมูลที่จัดเก็บอยูในรูปของ DBF File, DAT File และ 
Shape File มีช้ันขอมูลหลัก 8 ระดับช้ันประกอบดวย
ขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลช้ันนํ้าบาดาล ตําแหนงบอนํ้า
บาดาล ระดับนํ้าบาดาล ปริมาณนํ้าบาดาล คุณภาพ
นํ้าบาดาล ปริมาณการใชนํ้าบาดาล และระดับช้ัน

ขอมูลภาพตัดขวาง (ตารางที่ 1) ตัวอยางการสืบคน
ขอมูลจากระบบ HYGIS แสดงในรูปท่ี 13 ถึง 17 โดย
ระบบ HYGIS มีรูปแบบและความสามารถสรุปไวดัง
แสดงในตารางที่ 2  

ตารางที่ 1  ช้ันขอมูลหลักในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแผนที่นํ้าบาดาลรายจังหวัด  

ช้ันขอมูลหลัก ลําดับที่ ช้ันขอมูล Feature Class 
1. ขอมูลพื้นฐาน 1 เสนระดับช้ันความสูง เสน, จุด 
 2 แมนํ้าและทางน้ําหลัก เสน 
 3 ขอบเขตการปกครอง โพลีกอน 
 4 หมูบาน จุด 
                       5 สิ่งกอสรางที่เกี่ยวของ จุด 
 6 เสนทางคมนาคม เสน 
2. ขอมูลช้ันนํ้าบาดาล 1 ชั้นขอมูลช้ันหินอุมนํ้า โพลีกอน 
 2 โครงสรางทางอุทกธรณีวิทยา เสน 
 3 ชั้นขอมูลธรณีวิทยา เสน 
 4 โครงสรางทางธรณีวิทยา เสน 
3. ตําแหนงบอนํ้าบาดาล 1 ตําแหนงบอนํ้าบาดาล จุด 
4. ระดับนํ้าบาดาล 1 ระดับนํ้าบาดาล โพลีกอน 
5. ขอมูลปริมาณน้ําบาดาล 1 ปริมาณน้ําบาดาล โพลีกอน 
6. คุณภาพน้ําบาดาล 1 ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได โพลีกอน 
 2 ปริมาณคลอไรด โพลีกอน 
 3 ความกระดางทั้งหมด โพลีกอน 
 4 ปริมาณเหล็ก โพลีกอน 
 5 ปริมาณไนเตรด โพลีกอน 
 6 ปริมาณฟลูออไรด โพลีกอน 
 7 ความกรอยเค็มของนํ้าบาดาล โพลีกอน 
 8 ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได และ ปริมาณน้ําบาดาล โพลีกอน 
7. ปริมาณการใชนํ้าบาดาล 1 ปริมาณการใชนํ้าบาดาล โพลีกอน 
8. ระดับช้ันขอมูลภาพตัดขวาง 1 ระดับชั้นขอมูลภาพตัดขวาง เสน 

(จาก กรมทรัพยากรธรณี, 2545)  
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รูปที่ 13 แสดงหนาจอแรกของระบบ HYGIS (จาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ข)  

 
รูปท่ี 14 การเขาใชงานระบบ (จาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ข) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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รูปที่ 15  แสดงหนาตางสําหรับใชในการคนหาขอมูลบอนํ้าบาดาล (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ข) 

 
รูปที่ 16  การเลือกดูขอมูลบอบาดาลตามพื้นที่ท่ีตองการ (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ข) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  

25

 
รูปท่ี 17  ตัวอยางการแสดงภาพแผนที่นํ้าบาดาล (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ข)  

ตารางที่ 2  รูปแบบและความสามารถของระบบ HYGIS  

ลําดับ
ที่ 

รายการ วิธีการ เง่ือนไข เหตุผล 

1 การเลือกพื้นที่จังหวัดจาก  
Index Map 
 

Click ที่ปุม P (Select 
Province)   บน Menu และ 
Click ที่แผนที่ประเทศไทย 

หากตองการยกเลิกการเลือก 
Click บริเวณ Background ใน 
View ของแผนที่ประเทศไทย 

 
 

2 การเลือกพื้นที่อําเภอจาก  
Index Map 

Click ที่ปุม A (Select Amphoe) 
บนMenu และ Click ที่แผนที่
ประเทศไทย 

3 การเลือกพื้นที่ตําบลจาก  
Index Map 

Click ที่ปุม T (Select Tambon) 
บนMenu และ Click ที่แผนที่
ประเทศไทย 

(จาก กรมทรัพยากรธรณี, 2545 )  
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ตารางที่ 2  รูปแบบและความสามารถของระบบ HYGIS  (ตอ) 

ลําดับ
ที่ 

รายการ วิธีการ เง่ือนไข เหตุผล 

4 การเลือกพื้นที่จังหวัดจาก  
Text Box 

สามารถเลือกรายชื่อจังหวัดจาก 
List จังหวัด 

รายชื่อจังหวัดเรียงตามตัวอักษร   

5 การเลือกพื้นที่อําเภอจาก 
 Text Box 

สามารถเลือกรายชื่อจังหวัดจาก 
List อําเภอ 

6 การเลือกพื้นที่ตําบลจาก  
Text Box 

สามารถเลือกรายชื่อจังหวัดจาก 
List ตําบล 

7 เลือก Zone ของแผนที่ 
ที่ตองการแสดง 

กอนการแสดงแผนที่ สามารถ
เลือก Zone ที่จะตองการของ
พ้ืนท่ีน้ันๆ  และมี Title แจงให
ผูใชทราบวากําลังใชงานแผนที่ 
Zone ใด 

Default ของ Zone คือ Zone 47 
หากตองการเลือก Zone ใหม 
ตองใชหนาจอของการเลือกพื้นที่ 

สําหรับ
ตองการดู
พ้ืนที่รอยตอ
ของจังหวัดที่มี 
Zone ตางกัน 

8 การแสดงแผนที่นํ้าบาดาล
รายจังหวัด 

เม่ือกด “ตกลง” โปรแกรมจะ
แสดงแผนที่นํ้าบาดาลในบริเวณที่
ถูกเลือก  โดยกําหนดใหแสดง
ระดับช้ันขอมูลมาตรฐาน
ดังตอไปน้ี (1) ปริมาณน้ําบาดาล
ที่สามารถพัฒนาได  (2) เสนทาง
คมนาคม  (3) ทางนํ้าและแหลง
นํ้าผิวดิน  (4) ขอบเขตการ
ปกครอง  (5) โดยแสดงภาพ
ขอมูลทุก Class ของแตละระดับ 

แสดงภาพขอมูลทุกประเภทที่มี
ในแตละ Coverage  เพื่อใหผูใช
เห็นขอมูลที่มีอยูทั้งหมดของพ้ืนที่ 
ปองกันไมใหเห็นภาพวาแมนํ้า
หรือทางคมนาคมขาดชวง หาก
ตองการ เพิ่มหรือลด การแสดง
Class ของ ระดับช้ันขอมูลใด
สามารถปรับแกไดในเมนูเลือก
คุณสมบัติของระดับช้ันขอมูล 

 

9 การแสดงแผนที่นํ้าบาดาล 
รายอําเภอ 

10 การแสดงแผนที่นํ้าบาดาล 
รายตําบล 

11 การเลือกพื้นที่หลาย
จังหวัดใน1 view 

 ทุกจังหวัดเปนขอมูล Zone 
เดียวกัน ระดับช้ันขอมูลที่แสดง
ขึ้นมาใหเลือกจะมีจํานวนเทากับ
จังหวัดที่มีระดับช้ันขอมูลมาก
ที่สุด   

 

12 การเลือกบอนํ้าบาดาลที่
ตองการเพ่ือแสดงใน 
แผนท่ี  จากเจาของบอ 
นํ้าบาดาล 

แสดงรายการของสภาพน้ํา
บาดาลที่จะใหผูใชเลือกไดเทาที่
บริเวณที่เลือกไวมีขอมูล 

เพื่อปองกันไมใหเกิดการเลือก
ขอมูลประเภทที่บริเวณที่แสดงไม
มีขอมูล 

 

13 การเลือกบอนํ้าบาดาลที่
ตองการเพ่ือแสดงในแผนที่
จากชนิดของบอบาดาล 

   

(จาก กรมทรัพยากรธรณี, 2545 )  
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ตารางที่ 2  รูปแบบและความสามารถของระบบ HYGIS  

ลําดับ
ที่ 

รายการ วิธีการ เง่ือนไข เหตุผล 

14 การเลือกบอบาดาลที่
ตองการเพ่ือแสดงในแผนที่
จากประเภทของเคร่ืองสูบ 

แสดงรายการของสภาพน้ํา
บาดาลที่จะใหผูใชเลือกไดเทาที่
บริเวณที่เลือกไวมีขอมูล 

เพื่อปองกันไมใหเกิดการเลือก
ขอมูลประเภทที่บริเวณที่แสดง
ไมมีขอมูล 

 

15 การเลือกบอบาดาลที่ตอง 
การเพื่อแสดงในแผนที่จาก
สภาพน้ําบาดาล 

16 การเลือกแสดงขอมูลบอ
บาดาลจากผลวิเคราะห
คุณภาพน้ําบาดาล 

กําหนดใหใสคาไดเฉพาะขอมูล
ตัวเลขจํานวนเต็มบวก และ
สามารถรับคาทศนิยมได 2 
ตําแหนง 
 

หากกรอกขอมูลลักษณะอื่น จะ 
ปรากฏขอความ “ กรุณาใส
ขอมูลที่เปนตัวเลข”  ทําใหไม
สามารถทําการเลือกตอไปได 
สําหรับคาผลวิเคราะหที่สามารถ
กําหนดคาสูงสุดและต่ําสุดได 
เชน pH จะกําหนดใหใสคา
เฉพาะในชวง 1-14 เทาน้ัน 

 

17 สามารถเลือกแสดง
ระดับช้ันขอมูลที่ตองการได 
 

Polygon Coverage ที่ถูกเลือก
ใหมจะแสดงตอจาก Point และ 
Line Coverage ที่จัดทําเปน 
Default ไว โดยลบ Polygon 
Coverage เดิมออก เชนเดิม
แสดง Coverage Gwav และ
หากผูใชเลือก Coverage Fe 
โปรแกรมจะทําการ Delete 
Layer Coverage Gwav ออก
และแสดง เฉพาะ Layer Fe 
เทาน้ัน 

หากไมลบ Coverage เดิมออก   
Coverage ที่ถูกเลือกใหมจะ
ปรากฏตอจาก Coverage เดิม 
ทําใหถูก Coverage เดิมบังไว 
ตองทําการเลือกให Coverage 
เดิม ไม Active เอง  

 

18 แบงระดับช้ันขอมูลเปน
กลุม เพ่ือการเลือกที่งาย
ขึ้น 

ระดับช้ันขอมูลทั้งหมดจัดเปน 3 
กลุม คือ (1) กลุมระดับช้ันขอมูล
แผนที่พื้นฐาน (2) กลุมระดับช้ัน
ขอมูลทางธรณีวิทยาและอุทก
ธรณีวิทยา (3) กลุมระดับช้ัน
ขอมูลคุณภาพน้ํา 

  

19 กําหนดใหแสดง Label 
กํากับ เสน Cross Section 
แตละเสน 

เปน Automatic โดยกําหนดใหแสดง Label ตาม 
Vertex ของเสน โดยกําหนดให 
ตัวอักษรปรากฏอยูถัดจาก  

 

(จาก กรมทรัพยากรธรณี, 2545) 
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ตารางที่ 2  ตารางสรุปรูปแบบและความสามารถของระบบ HYGIS (ตอ) 

ลําดับที่ รายการ วิธีการ เง่ือนไข เหตุผล 

19 กําหนดใหแสดง Label กํากับ 
เสน Cross Section แตละ
เสน (ตอ)  

เปน Automatic Vertex ขึ้นไป ซ่ึงสําหรับบาง
เสน อาจทําใหตัวอักษรทับบน
เสนได ซ่ึงถือเปนขอจํากัดของ
โปรแกรมที่สามารถตั้งเง่ือนไข
ไดเพียงเง่ือนไขเดียว 

 

20 การแสดงภาพ Cross-
Section  

โปรแกรมจะเปด Image File ของ
ภาพตัดขวางนั้นสามารถ Zoom In, 
Zoom Out เพ่ือดูภาพได สามารถสั่ง
พิมพภาพได 

เปน Image File ที่ทําการ
นําเขาจาก Hard Copy การสั่ง
พิมพใน Layout จะไมสามารถ
กําหนด Scale ไดเน่ืองจาก
เปน Image ไฟล  

 

21 สามารถแกไขพิกัดภูมิศาสตร
ของบอนํ้าบาดาลในฐาน- 
ขอมูล 

กดเลือกที่ตําแหนงของบอ ท่ีตองการ 
แกไขและกรอกคาพิกัดภูมิศาสตรที่
ถูกตอง ใส Password ขอมูลพิกัด
ภูมิศาสตรของบอที่ถูกเลือก ใน
ฐานขอมูลจะถูกเปลี่ยนและโปรแกรม
จะเตือนผูใช ใหทําการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงดังกลาวใน Coverage ที่ถูก
สราง สําหรับการแสดงตําแหนงบอ
ทางอินเตอรเน็ต 

- คาพิกัดท่ีใสจะถือเปนพิกัดท่ี
อยูใน Zone ที่ผูใชเลือกไว
ตั้งแตตนและขอมูลพิกัดจะถูก
แปลงใหเปนมีคาทั้ง 2 Zone 
โดยอัตโนมัติ 
- เพื่อกําหนดสิทธิ์ในการเขา
ไปแกไขขอมูลในโปรแกรม 
เพื่อทําการปรับขอมูลกราฟก
ของบอนํ้าบาดาล ที่จะแสดง
ผานทางWebsite ใหสัมพันธ
กับขอมูล ที่เปลี่ยนแปลง 

 

22 สามารถแกไขขอมูลช่ือ
ขอบเขตการปกครองของบอ
น้ําบาดาลในฐานขอมูล 

แทนท่ี Coverage เดิมดวย 
Coverage ใหมใน Folder ที่ถูกตอง 
เปดพื้นที่จังหวัดน้ันๆ และเลือกบอนํ้า
บาดาลทั้งหมด กดปุมแกไขขอบเขต
การปกครอง  ใส Password  หาก
ถูกตอง โปรแกรมจะExport 
ไฟลขอมูลบอที่มีช่ือของตําบล อําเภอ 
ของบอ ท่ีไมตรงกับ ช่ือขอบเขตการ
ปกครองใหม โดยประกอบไปดวย
ขอมูลดังน้ี Well_No, Code และช่ือ 
ตําบล อําเภอ และจังหวัด 

กําหนด Password เพื่อให
สิทธ์ิสําหรับผูที่ทราบเทาน้ัน 
สวนการกําหนดสิทธ์ิอีกระดับ
จะกําหนดจากการ Login 
Name ต้ังแตการเขา
ระบบปฏิบัติการ  
ซ่ึงกําหนดระดับผูใชได
มากกวาและเปนการกําหนด
เพียงครั้งเดียว 

 

(จาก กรมทรัพยากรธรณี, 2545) 
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปรูปแบบและความสามารถของระบบ HYGIS (ตอ) 

ลําดับที่ รายการ วิธีการ เง่ือนไข เหตุผล 

23 การเลือกพิมพแผนที่ ผูใชเลือกเครื่องพิมพได กําหนด
ขนาดมาตรฐานของกระดาษเปน  
A0, A1,A3 และ A4 ตามลําดับเลือก
รูปแบบ Layout แนวตั้งหรือ
แนวนอน และ Lay Out สําหรับ 
Cross-Section 

ของ TDS และ Yield สราง
โดยใช Coverage และเปน
ตารางสี 12 ชอง เปนไฟล
สกุล WMF 
 

Logo ของกรมทรัพยากรธรณี
จะเปนรูปแบบของ Vector  
 

การแสดง Lay Out มาตรฐาน
จัดทําสําหรับ การจัดพิมพ
เปน รายจังหวัดเทาน้ัน  
เน่ืองจากแตละจังหวัดมีการ
แบงคาปริมาณน้ําบาดาลที่
สามารถพัฒนาแตกตางกัน 
ทําใหเกิดการสับสนในการ
แสดงภาพได  

 

24 การทําใหปุมตางๆ  
ไม Active กอนใสขอมูล 

สําหรับหนาจอการเลือกพื้นที่ที่
ตองการ จะไมสามารถกดปุมตกลง
ไดหากไมมีการใสขอมูล 
หนาจอการเลือกอ่ืนๆ 
ปุมตกลงหมายถึงการเลือกขอมูลที่
ตองการเฉพาะเงื่อนไขน้ันๆ 
ปุมถัดไป เปนการเลือกกําหนด
เง่ือนไขในหัวขอถัดไปซึ่งจะมี
คําอธิบายใหผูใชทราบ 

  

25 การแสดงตําแหนงจุดสํารวจ เม่ือกดปุมแสดงจุดสํารวจ ตําแหนง
จุดสํารวจจะปรากฏขึ้นบนแผนที่ 

ขอมูลท่ีแสดงเปนขอมูล
ตัวอยางเทาน้ัน ขอมูลที่
ถูกตองจริง กองน้ําบาดาลจะ
เปนผูนําเขาในภายหลัง 

 

26 การแสดงผลรายงาน 
การสํารวจ 

เม่ือเลือกจุดสํารวจที่ตองการดูผล
และกดเมนูแสดงผลรายงานการ
สํารวจ โปรแกรมจะเปด MS Word 
2000 เพ่ือแสดงรายงาน และ
สามารถปรับแกไดตามความสามารถ
ของ MS Word 2000 

เหมือนขอ 25 หากทําการ
แกไข ตองทําการบันทึกดวย
ชื่อเดิมและ Path เดิม 

 

(จาก กรมทรัพยากรธรณี, 2545) 
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปรูปแบบและความสามารถของระบบ HYGIS (ตอ) 

ลําดับที่ รายการ วิธีการ เง่ือนไข เหตุผล 

27 การแสดงแผนที่รายงานการ
สํารวจ 

เม่ือเลือกจุดสํารวจที่ตองการดูแผนที่
แลว กดปุมการแสดงแผนที่จุดสํารวจ 
โปรแกรมจะเปดภาพแผนที่จุดสํารวจ
ที่เก็บไว ในฐานขอมูลพสุธารา 2 

  

28 การปองกันการ Save 
Project ใหม ทับระบบ 
HYGIS Map 

ผูใชจะไมสามารถ Save ชื่อ Project 
เหมือนช่ือโปรแกรมได หากปดจาก 
Menu Bar 

ยกเวนกรณีที่ปดโปรแกรมจาก 
เครื่องหมายปด ( X ) ที่มุมบน
ขวาของโปรแกรม เน่ืองจาก
เปนขอจํากัดของโปรแกรม 

 

(จาก กรมทรัพยากรธรณี, 2545)  

1.2.1 ขอจํากัดของระบบ HYGIS 
จากวัตถุประสงคของระบบ HYGIS เคร่ือง-

มือตางๆ ที่มีใชอยูในตัวโปรแกรมถือวาพอเพียงใน
ระดับหน่ึงที่จะสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค แต
ความผิดพลาดหรือขอจํากัดสวนใหญจะอยูท่ีความ
ถูกตองของขอมูลท่ีใชในการนําเขาสูระบบ (ศูนยวิจัย
นํ้าบาดาล, 2548) เชน  

(1) ความไมสมํ่าเสมอของขอมูลพื้นฐาน 
เชน ขอมูลขอบเขตการปกครอง เน่ืองจากในการดําเนิน
โครงการ ไดวาจางบริษัทหลายบริษัทในการจัดเก็บและ
รวบรวม ตลอดจนนําเขาขอมูลสูระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ดังน้ันขอมูลจึงมีความคลาดเคลื่อนหรือไม
เปนไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับแหลงขอมูล 
มาตราสวนของแผนที่และโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรของแตละบริษัทใชในการนําเขาขอมูล โดย
ความคลาดเคลื่อนจะเห็นไดจากขั้นตอนในการเชื่อมตอ
แผนที่ นํ้าบาดาลรายจังหวัดท่ีใกลเคียงกัน ตั้งแต 2 
จังหวัดขึ้นไป 

(2) ความผิดพลาดของขอมูล เชน 
ตําแหนงบอบาดาล เม่ือแสดงผลในโปรแกรมทําให
ตําแหนงบอบาดาลคลาดเคลื่อนออกไปอยูนอกขอบเขต
จังหวัด ซ่ึงความคลาดเคลื่อนดังกลาวสัมพันธโดยตรง
กับฐานขอมูล พสุธารา ฐานขอมูลพสุธารา ไดจากกรม

ทรัพยากรนํ้าบาดาล ซ่ึงมีการปรับปรุงขอมูลอยูเสมอ 
ดังน้ันในการแสดงผลในระบบ HYGIS บอใดๆ จะตอง
มีตําแหนงอางอิงพิกัดภูมิศาสตร ในรูป-แบบของ X-Y 
coordinate ซ่ึงบางครั้ง ก็ไมสามารถที่จะแสดง
ตําแหนงท่ีแทจริงใหแกบอบาดาลบางบอได ดังน้ันใน
การจัดเก็บและรวบรวมขอมูลบอบาดาล จึงไดใช
ตําแหนงอางอิงที่ทราบพิกัดตําแหนง เชน ตําแหนงของ
โรงเรียน หรือตําแหนงของสถานีอนามัย ซ่ึงแทจริงบอ
บาดาล อาจจะไมต้ังอยู ณ ตําแหนงน้ันจริงๆ  

(3) ไมมีขอมูลอธิบายขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (meta data) ทําใหการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
เพ่ิมเติม หรือเผยแพรขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรยาก
ตอการติดตาม คนหา  

1.3 ระบบสารสนเทศการประกอบกิจการ 
นํ้าบาดาล 

นอกจากระบบฐานขอมูลหลักทั้ง 2 ระบบ
แลวกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลยังมีระบบฐานขอมูลท่ี
สําคัญอีกหน่ึงระบบ คือ โปรแกรมระบบสารสนเทศ
การประกอบกิจการนํ้าบาดาลที่ดําเนินการพัฒนาและ
ดูแลรักษาโดยสํานักควบคุมกิจการนํ้าบาดาล ซ่ึงเก็บ
รวบรวมขอมูลการขออนุญาตเจาะ การขออนุญาตใช
นํ้าบาดาล การขออนุญาตระบาย  งานรายได  และ
งานทะเบียน พัฒนาข้ึนในป พ.ศ. 2549  
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2. ขอบเขต 
คู มือการปฏิบัติงานดานระบบฐานขอมูลและ

สารสนเทศนํ้าบาดาลแบงออกเปนกลุมงานยอยๆ ตาม
ลักษณะงานดานตางๆ ในงานดานการพัฒนาและการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาล และระบบฐาน-
ขอมูลที่ใชในการจัดการฐานขอมูล ดังน้ี 

2.1 ขอมูลการสํารวจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่
นํ้าบาดาล ไดแก ขอมูลการสํารวจทางธรณีฟสิกส และ
แผนที่นํ้าบาดาล 

2.2 ขอมูลการประเมินศักยภาพและดุลยภาพ
แหลงนํ้าบาดาล  

2.3 ขอมูลการพัฒนานํ้าบาดาล ไดแก ขอมูล
พ้ืนฐานบอนํ้าบาดาล การเจาะบอนํ้าบาดาล การลําดับ
ช้ันหินทางอุทกธรณีวิทยา การสูบทดสอบ ผลการ
วิเคราะหคุณภาพนํ้า การบํารุงรักษาและซอมแซมบอ
นํ้าบาดาลจากสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล ท้ัง 12 เขต  

2.4 ขอมูลการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ํา
บาดาล ไดแก การติดตามตรวจวัดระดับนํ้าบาดาล 
(monitoring) ทั่วประเทศ 

2.5 ขอมูลการควบคุมกิจการน้ําบาดาล ไดแก 
การขอและการใหอนุญาตเจาะบอนํ้าบาดาล และการ
ใชนํ้าบาดาล  และขอมูลงานทะเบียนดานตางๆ ของผู
ประกอบกิจการน้ําบาดาล 
3. เอกสารที่เกี่ยวของ 

3.1 กรมทรัพยากรธรณี, 2545, รายงานฉบับ
สุดทายโครงการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมคุณภาพ
แผนที่ โครงการสํารวจจัดทําแผนที่ นํ้าบาดาลราย
จังหวัด มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.2 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549, ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (Procedure Manual) และแบบฟอรม
งาน งานเจาะบอนํ้าบาดาล งานฟนฟูบอนํ้าบาดาล 
(เปาลาง) งานซอมเคร่ืองสูบนํ้าบาดาล งานซอมระบบ
ประปา ตามการกําหนดมาตรฐานและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน สํานักพัฒนานํ้าบาดาล กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.3  บริษัทไทยพัฒนาระบบจํากัด, 2549, คูมือ
การใชงานระบบฐานขอมูลนํ้าบาดาล, กรมทรัพยากร
นํ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด-
ลอม 

3.4  บริษัท แม็คโครซอฟท จํากัด, 2549, คูมือ
การใชงานโปรแกรมระบบสารสนเทศการประกอบ
กิจการนํ้าบาดาล, กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
4. ศัพทบัญญัติ  

4.1  ระบบสารสนเทศ คือ การนําขอมูลตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนภายในองคกรมาจัดระเบียบ แยกแยะ จัดกลุม
ใหเปนหมวดหมู และงายตอการนํามาใชงาน  

4.2  ระบบฐานขอมูล (database system) คือ ท่ี
ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศชนิดตางๆ ที่มีอยูเปน
จํานวนมาก ใหเปนระบบและมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย เพ่ืออํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูล
และนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ  

4.3  ระบบฐานขอมูลนํ้าบาดาล (พสุธารา) เปน
ระบบฐานขอมูลนํ้าบาดาลหลักของกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล เปนระบบฐานขอมูลที่ใชจัดเก็บขอมูลของบอ
นํ้าบาดาลทั่วประเทศไทย จัดทําข้ึนในป พ.ศ. 2542 
รวบรวมขอมูลบอนํ้าบาดาลและขอมูลประกอบตางๆ 
เ พ่ือนําไปทําการศึกษาและวิเคราะหสภาพอุทก
ธรณีวิทยาเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้าบาดาล  

4.4  ระบบขอมูลสารสนเทศทางอุทกธรณีวิทยา 
(Hydrogeological Information Systemม, HYGIS) 
พัฒนาขึ้นโดยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลเปนระบบ
ขอมูลท่ีนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและระบบ
ฐานขอมูลมาประยุกตใชในการจัดเก็บขอมูลและแสดง
ภาพแผนที่นํ้าบาดาลรายจังหวัด มาตราสวน 1:100,000  
ซ่ึงจัดทําขึ้นตามมาตรฐานสากลของการสํารวจจัดทํา
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แผนที่อุทกธรณีวิทยาของ International Association 
of Hydrological Sciences (IAHS) โดยใชโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการนําเขาและพัฒนา
แผนท่ีนํ้าบาดาลรายจังหวัด และนําเสนอแผนที่และ
บอบาดาล 
5. ความสําคัญและการใชงาน  

5.1 คู มือการปฏิบัติงานดานฐานขอมูลและ
สารสนเทศน้ําบาดาล จัดทําขึ้นเพ่ือกําหนดขั้นตอน
และรูปแบบท่ีเหมาะสมในการทํางานของเจาหนาท่ี
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ใหมีความชัดเจนในขั้นตอน
และวิธีการปฏิบั ติงานดานระบบฐานขอมูลและ
สอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงานดานอื่นๆ  

5.2 คูมือน้ีไดรวบรวมขอมูลเบื้องตนและแนว
ทางการใชงานของระบบฐานขอมูลตางๆ ของกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล และตัวอยางแบบฟอรมการ
บันทึกขอมูลดานตางๆ ไวดวย 
6. การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลและสารสนเทศ
นํ้าบาดาล  

การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานดานฐานขอมูล
และสารสนเทศนํ้าบาดาล แยกออกเปนกลุมงานดาน
ตางๆ 5 กลุม คือ การสํารวจอุทกธรณีวิทยาและแผน
ท่ีนํ้าบาดาล การประเมินศักยภาพและดุลยภาพแหลง
นํ้าบาดาล การพัฒนานํ้าบาดาล การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรนํ้าบาดาล และการควบคุมกิจการน้ําบาดาล 
ซ่ึงมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกันในหลาย
สวนซ่ึงสามารถอธิบายโดยสรุปไดดังแสดงในรูปที่ 18 
คือ การดําเนินการจัดเก็บขอมูลสวนใหญเริ่มตนจาก
การกําหนดแบบฟอรมการบันทึกขอมูลโดยผูเช่ียว-
ชาญในแตละหนวยงานยอย เม่ือมีการปฏิบัติงานใน
ภาคสนามก็จะมีการบันทึกขอมูลตามแบบฟอรมน้ันๆ 
และเม่ือมีการตีความหรือวิเคราะหขอมูลโดยนักวิชา- 
การ ก็จะมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไป

พรอมกันดวย หลังจากน้ันเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการ
นําเขาขอมูลในแตละดานท่ีแตละหนวยงานยอย
กําหนดข้ึนและไดผานการอบรมจากสํานักสารสนเทศ
นํ้าบาดาลจะเปนผูนําเขาขอมูลในสวนที่ตนรับผิดชอบ
ในระบบ ตามวิธีการที่กําหนดในคูมือการใชงานระบบ
ฐานขอมูลน้ันๆ  

6.1 การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลการสํารวจ
อุทกธรณีวิทยาและแผนที่นํ้าบาดาล 

หนวยงานหลักที่ทําหนาท่ีปฏิบัติงานดาน
การสํารวจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่นํ้าบาดาล คือ 
สํานักสํารวจและประเมินศักยภาพนํ้าบาดาล และ
สํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 1-12 ขอมูลท่ีตอง
ดําเนินการจัดเก็บ ไดแก ขอมูลผลการสํารวจอุทก-
ธรณีวิทยาและแผนที่นํ้าบาดาล โดยท่ีขอมูลการ
สํารวจและศึกษาระบบอุทกธรณีวิทยาโครงการตางๆ 
ควรมีการนําเขาฐานขอมูลหลังดําเนินการแลวเสร็จ
ทันที  การปฏิบัติงานและจัดการนําเขาขอมูลสูระบบ
ฐานขอมูลมีกระบวนการดังน้ี 

6.1.1 การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลในงาน
สํารวจอุทกธรณีวิทยา 

การสํารวจอุทกวิทยามีขอมูลที่ตองจัดเก็บ
ในระบบฐานขอมูลพสุธารา ไดแก ผลการสํารวจทาง
ธรณีฟสิกส  ขอมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ ขอมูลธรณี
ฟสิกสหลุมเจาะ กรณีท่ีมีผูรองขอใหมีการสํารวจ
เฉพาะแหง (ทั้งภายในและภายนอกกรมฯ) ใหกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาลดําเนินการ   มี ข้ันตอนการ
ดําเนินงานดังรูปที่ 19 

6.1.2 การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลในงาน 
แผนที่นํ้าบาดาล 

การจัดการระบบฐานขอมูล HYGIS ซ่ึงเปน
ระบบฐานขอมูลแผนที่นํ้าบาดาลรายจังหวัดมาตราสวน 
1:100,000 ที่มีการจัดทําขึ้นในป 2541-2543 และ
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รูปที่ 18  ขั้นตอนการจัดการขอมูลของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  
รวบรวมจัดแสดงในระบบอินเทอร เน็ตของกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล ที่เขาใชงานไดท่ี http://map.dgr. 
go.th/ ระบบฐานขอมูล HYGIS เปนระบบฐาน ขอมูลท่ี
ไมสามารถแกไขหรือปรับปรุงไดทันที แตตองมี
กระบวนการตรวจสอบขอมูลและปรับปรุงแผนท่ีโดย
ผูเช่ียวชาญกอนทําการนํากลับเขาสูระบบอีกคร้ัง  ซ่ึง
อยูในระหวางการเตรียมการปรับปรุงใหอยูในระบบแผน
ท่ีอุทกธรณีวิทยามาตราสวน 1:50,000 การปฏิบัติงาน
ดานแผนที่นํ้าบาดาลจึงเปนการใชงานระบบ HYGIS 
และการเตรียมขอมูลเพ่ือทําการปรับปรุงแผนที่ นํ้า
บาดาล  

6.2 การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลการประเมิน
ศักยภาพและดุลยภาพแหลงนํ้าบาดาล 

การปฏิบัติงานดานการประเมินศักยภาพ
และดุลยภาพแหลงนํ้าบาดาล มีขอมูลท่ีตองจัดเก็บใน
ระบบฐานขอมูล คือ ขอมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ  
ขอมูลการสูบทดสอบปริมาณนํ้า  ขอมูลการติดตาม
ระดับนํ้าโครงการตางๆ  และผลการดําเนินงานในการ
ประเมินดุลยภาพในโครงการตางๆ ซ่ึงยังคงมีปญหา
เน่ืองจากขอมูลอุทกธรณีวิทยาของโครงการตางๆ 

เชน การศึกษาศักยภาพของแหลงนํ้าบาดาลในพ้ืนท่ี
ตางๆ ขอมูลท่ีสําคัญท่ีมีการศึกษา เชน การลําดับช้ัน
หิน ยังไมมีการจัดเก็บเพ่ิมเติมในระบบฐานขอมูล
พสุธารา เน่ืองจากยังไมมีการแบงงานกันอยางชัดเจน
ระหวางแตละหนวยงานยอยและรูปแบบขอมูลดิบยังมี
หลากหลายทําใหมีความลาชาในการนําเขา 

6.2.1 การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลของงาน
หย่ังธรณีฟสิกสหลุมเจาะ 

การหยั่งธรณีฟสิกสหลุมเจาะ เปนสวน
หน่ึงของงานสํารวจอุทกธรณีวิทยาหรือการเจาะบอนํ้า
บาดาล หรืออาจมีการรองขอใหดําเนินการสํารวจโดย
การหยั่งธรณีฟสิกสหลุมเจาะเฉพาะแหง ซ่ึงการ
ดําเนินการในภาคสนามจะตองทําการบันทึกขอมูลใน
แบบฟอรมในคูมือการใชและการแปลคาขอมูลหยั่ง
ธรณีหลุมเจาะ (ทบ พ 2000-2550) และทําการนํา 
กลับเขามาเสนอตอกลุมงานวิชาการตรวจสอบและ
ตีความผลการสํารวจและสรุปลักษณะอุทกธรณีวิทยา
ของช้ันหินอุมนํ้าและเก็บในระบบฐานขอมูลพสุธารา
ตอไป ดังในรูปท่ี 20 

การบันทึกขอมูลภาคสนาม 

การกําหนดรูปแบบการบันทึกขอมูลภาคสนาม 

การตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูลภาคสนาม 

ผูเชี่ยวชาญ 

เจาหนาที่สนาม 

นักวิชาการ 

การนําเขาขอมูลสูระบบฐานขอมูล  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 

การเรียกใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล นักวิชาการ 
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หัว 
ขอ 

กระบวนการ อปท. 
/ผูขอ 

ผอ.สํานักฯ กลุม
วิชาการ 

หนวย
สํารวจฯ 

ฝายพัสดุ เอกสารอางอิง  
ฟอรม/เอกสาร 

1 รับคํารองขอสํารวจอุทก
ธรณีวิทยา 

     - 

2 ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 
(ความสําคัญ-เรงดวน) 

          
N 

            - 

3 รวบรวมขอมูลพื้นฐานพื้นท่ี
สํารวจ 

    Y   - 

4 เสนอเปนแผนงานสํารวจ
อุทกธรณีวิทยา 

     - 

5 พิจารณาอนุมัต/ิไมอนุมัติ  N       
Y           

   ออกหมายเลขแผน 

6 รับแผนงาน      แบบติดตามงาน 

7 จัดเตรียมอุปกรณ/วัสดุที่
จําเปน 

     คูมือ/มาตรฐาน 
ทบ ส 1000-2550 

8 ประสานเจาของพื้นท่ี      - 

9 สํารวจอุทกธรณีวิทยา 
ภาคสนาม 

     คูมือ/มาตรฐาน ทบ ส
1000-2550 

10 วิเคราะหขอมูลและจัดทํา
รายงาน 

     คูมือ ทบ ส  
1000-2550 

11 สอบทานรายงาน      คูมือ/มาตรฐาน ทบ ส 
1000-2550 

12 สงรายงานผลการปฏิบัติงาน      คูมือ/มาตรฐาน 
ทบ ส 1000-2550 

13 รายงานผลการสํารวจฯ   
และทําการบันทึกขอมูลใน
ฐานขอมูล 

    
 

 บันทึกในระบบ
ฐานขอมูลพสุธารา 

14 สงมอบขอมูลผลการสํารวจ
อุทกธรณีวิทยาแกผูรองขอ 

     - 

สัญลักษณ  
                    เริ่มตน/ส้ินสุด           เตรียมการ            ดําเนินการ            พิจารณา           จุดเช่ือมโยง          ส่ือสาร 

รูปท่ี 19  ขั้นตอนการทํางานของงานสํารวจอุทกธรณีวิทยา  
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หัว 
ขอ 

กระบวนการ อปท. 
/ผูขอ 

ผอ.สํานักฯ/
ผอ.สทบ. 
เขต 

กลุม
วิชาการ 

หนวย 
ธรณีฟสิกส 

ฝายพัสดุ เอกสารอางอิง  
ฟอรม/เอกสาร 

1 รับคําขอหยั่งธรณีฟสิกส
หลุมเจาะ 

     - 

2 ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน            
N 

            - 

4 เสนอเปนแผนงาน            Y   - 

5 พิจารณาอนุมัต/ิไมอนุมัติ  N       
Y 

   ออกหมายเลขแผน 

6 รับแผนงาน      แบบติดตามงาน 

7 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ      คูมือ/มาตรฐาน 
ทบ พ 2000-2550 

8 จัดเตรียมสถานที่      ทบ พ 2000-2550
คูมือ-มาตรฐาน 

9 สํารวจและหย่ังธรณีฟสิกส
หลุมเจาะ 

     คูมือ/มาตรฐานทบ 
พ 2000-2550 

10 สงรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

    
 

 คูมือ/มาตรฐาน 
ทบ พ 2000-2550 

11 รายงานผลการวิเคราะห
ตีความอุทกธรณีวิทยาชั้น
หินอุมน้ําและทําการ
บันทึกขอมูล 

     - คูมือ/มาตรฐาน 
ทบ พ 2000-2550  
- ฐานขอมูลพสุธารา 

12 รายงานผลการหยั่งธรณี
ฟสิกสหลุมเจาะตอผูรอง
ขอใหดําเนินการ 

     - 

สัญลักษณ      
                   เริ่มตน/ส้ินสุด            เตรียมการ                 ดําเนินการ            พิจารณา             จุดเช่ือมโยง         ส่ือสาร 

รูปท่ี 20  ขั้นตอนการทํางานของงานหยั่งธรณีฟสิกสหลุมเจาะ  
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6.2.2 การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลของงาน 
สูบทดสอบปริมาณน้ํา  

การปฏิบัติงานในการสูบทดสอบปริมาณ
นํ้าอาจไดรับการรองขอใหดําเนินการโดยตรงหรือเปน
สวนหน่ึงของงานเจาะบอนํ้าบาดาล ที่เปนการดําเนิน 
การในภาคสนามซึ่งจะตองทําการบันทึกขอมูลใน

แบบฟอรมสนามตามคูมือการสูบทดสอบปริมาณน้ํา
บาดาล (ทบ พ 5000-2550) และทําการนํากลับเขามา
เสนอตอกลุมงานวิชาการตรวจสอบและคํานวณคุณสมบัติ
ของช้ันหินอุมนํ้าและเก็บในระบบฐานขอมูลพสุธารา
ตอไป ดังในรูปท่ี 21  

 
 
 

หัว 
ขอ 

กระบวนการ อปท. 
/ผูขอ 

ผอ.สํานักฯ/
ผอ.สทบ. 
เขต 

กลุม
ปฏิบัติการ 

หนวยสูบ
ทดสอบ 

กลุม
วิชาการ 

ฝาย
พัสดุ 

เอกสารอางอิง 
ฟอรม/เอกสาร 

1 รับคําขอสูบทดสอบบอน้ํา
บาดาล 

      - 

2 ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน           
N 

             - 

4 เสนอเปนแผนงาน            Y    - 

5 พิจารณาอนุมัต/ิไมอนุมัติ  N      Y     ออกหมายเลขแผน 

6 รับแผนงาน       แบบติดตามงาน 

7 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ       คูมือ/มาตรฐาน 
ทบ พ 5000-2550 

8 จัดเตรียมสถานที่       คูมือ/มาตรฐาน 
ทบ พ 5000-2550 

9 สูบทดสอบปริมาณน้ํา       คูมือ/มาตรฐาน 
ทบ พ 5000-2550 

10 สงรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

      - 

11 รายงานผลการวิเคราะห
คุณสมบัติชั้นหินอุมน้ํา  
และทําการบันทึกขอมูล 

      - คูมือ/มาตรฐาน 
ทบ พ 5000-2550-
- ฐานขอมูล 
พสุธารา 

12 รายงานผลการสูบทดสอบ
ตอผูขอใหดําเนินการ 

      - 

สัญลักษณ      
                    เริ่มตน/ส้ินสุด           เตรียมการ                 ดําเนินการ            พิจารณา             จุดเช่ือมโยง        ส่ือสาร 

รูปที่ 21  ข้ันตอนการทํางานของงานสูบทดสอบบอนํ้าบาดาล 
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6.3 การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลการพัฒนา 
นํ้าบาดาล 

การพัฒนานํ้าบาดาล มีขอมูลท่ีตองจัดเก็บ
ในระบบฐานขอมูลพสุธารา ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานบอนํ้า
บาดาล  ขอมูลการบํารุงรักษาและซอมแซมบอนํ้า
บาดาล ขอมูลการซอมระบบประปาและขอมูลการซอม
เคร่ืองสูบนํ้า  หนวยงานที่ทําหนาที่ปฏิบัติงานดาน
การพัฒนานํ้าบาดาล คือ สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล
เขตท้ัง 12 เขต และจะนําเขาขอมูลสูระบบฐานขอมูล
โดยตรง งานตางๆ มีกระบวนการทํางานที่เก่ียวของ
กับระบบฐานขอมูล อางอิงระบบและกระบวนการ
ทํางานจาก คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure 
Manual) และแบบฟอรมงาน งานเจาะบอนํ้าบาดาล 

ฟนฟูบอนํ้าบาดาล (เปาลาง) ซอมเครื่องสูบนํ้าบาดาล 
ซอมระบบประปาตามการกําหนดมาตรฐานและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของสํานักพัฒนานํ้าบาดาล 
(กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549) ดังน้ี 

6.3.1 การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลในงานเจาะ
บอนํ้าบาดาล 

การกําหนดรหัสแผน เพ่ือใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพ สํานักพัฒนานํ้าบาดาลไดจัดทํารหัสแผน
ขึ้นเพ่ือใชเปนรหัสในการควบคุมรายงานและการ
บันทึกขอมูลใหเปนไปในมาตรฐานเดียวกันโดย
กําหนดรูปแบบดังรูปท่ี 22  

 

 
 
 
 
 

 
 

ความหมาย  
- ตัวเลข 2 ตัวแรก (49) หมายถึง ปงบประมาณที่ดําเนินการโครงการ (ป พ.ศ. 2549)  
- ตัวเลขที่ 3,4 (03) หมายถึง สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล ที่ดําเนินการ  
- ตัวเลขที่ 5,6 (40) หมายถึง รหัสจังหวัดที่ดําเนินการในแตละกิจกรรม  
- ตัวอักษรที่ 7 (D) หมายถึง กิจกรรมการเจาะบอนํ้าบาดาล  
- ตัวเลขที่ 8,9,10 (028) หมายถึง ลําดับที่ของกิจกรรมที่ดําเนินการในแตละจังหวัด  
กําหนดใหใชตัวอักษรแทนกิจกรรมแตละกิจกรรมดังตอไปน้ี  
D    หมายถึง   กิจกรรม เจาะบอนํ้าบาดาล  (Drilling)  
A    หมายถึง   กิจกรรม เปาลางบอนํ้าบาดาล  (Air Lifting)  
M   หมายถึง   กิจกรรม ซอมเคร่ืองสูบ  (Maintenance)  
W   หมายถึง   กิจกรรม กอสรางจุดจายน้ํา  (Water Point)  
P    หมายถึง   กิจกรรม ซอมระบบประปา  (Prapa)  

รูปที่ 22  การกําหนดรหัสแผนในการเจาะบอนํ้าบาดาล (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549) 
 
 

 
 

490340D028 
028  =  ลําดับที่ของกิจกรรมภายในจังหวัด 

49  =  งบประมาณป พศ. 2549 

03  =  สทบ. เขต. 3  ขอนแกน 

40  =  รหัสจังหวัดขอนแกน 

D  =  กิจกรรมเจาะบอนํ้าบาดาล 
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หัว 
ขอ 

กระบวนการ อปท. 
/ผูขอ 

ผอ.สทบ. 
เขต 

กลุม
ปฏิบัติการ 

หนวย
เจาะบอ 

กลุม
วิชาการ 

ฝาย
พัสดุ 

เอกสารอางอิง  
ฟอรม/เอกสาร 

1 รับคําขอเจาะบอน้ําบาดาล       - 

2 ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน        N              - 

3 สํารวจความเหมาะสมใน
พื้นท่ีจริงและรวบรวม
ขอมูล 

    Y    สพบ.P1-F1/1-3 

4 เสนอเปนแผนงานเจาะบอ
ฯ 

      สพบ.P1-F2 

5 พิจารณาอนุมัต/ิไมอนุมัติ  N      Y       สพบ.P1-F2  ออก
หมายเลขแผน 

6 รับแผนงานเจาะบอฯ       สพบ.P1-F2 

7 จัดเตรียมอุปกรณเจาะบอ
ฯ / วัสดุท่ีจําเปน 

      สพบ.P1-F3 
ทบ พ 1002-2550 

8 จัดเตรียมสถานที่เจาะบอฯ       สพบ.P1-F4/1-2 
คูมือปฏิบัติงาน 

9 ดําเนินการกอสรางบอฯ       คูมือ/มาตรฐาน 
ทบ พ 3000-2550 

10 ทําการพัฒนา 
บอน้ําบาดาล 

      คูมือ/มาตรฐาน 
ทบ พ 4000-2550 

11 สูบทดสอบปริมาณน้ํา       คูมือ/มาตรฐาน 
ทบ พ 5000-2550 

12 ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา       คูมือ/มาตรฐาน 
ทบ พ 8000-2550 

13 สงรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

      สพบ.P1-F5/1-2 

14 รายงานผลการวิเคราะห
คุณภาพน้ําบาดาล  
และทําการบันทึกขอมูล 

      สพบ.P1-F6 
บันทึกในระบบ
ฐานขอมูลพสุธารา 

15 สงมอบบอน้ําบาดาล        

สัญลักษณ 
                    เริ่มตน/ส้ินสุด          เตรียมการ             ดําเนินการ              พิจารณา          จุดเช่ือมโยง          ส่ือสาร 

รูปท่ี 23  ข้ันตอนการทํางานของงานเจาะบอนํ้าบาดาล (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549) 
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การใหรหัสจังหวัดใหตรวจสอบในคู มือ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (procedure manual) 
และแบบฟอรมงาน งานเจาะบอนํ้าบาดาล งานฟนฟูบอ
นํ้าบาดาล (เปาลาง) งานซอมเครื่องสูบนํ้าบาดาล งาน
ซอมระบบประปา ตามการกําหนดมาตรฐานและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2549) 

การรายงานผลการปฏิบัติงานโดยหนวย
เจาะทํารายงานตามแบบฟอรม สพบ. P1-F5/1-2 
(หนังสือยินยอมยกที่ดินใหใชในการขุดเจาะบอนํ้า
บาดาลเฉพาะที่ดินที่ของเอกชน) และแบบรายงานผล
การปฏิบัติงานพรอมรูปภาพ บอนํ้าบาดาลไปยัง ผอ.
สทบ.ข. ฯ  ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล
ดําเนินการใหมีการจัดทํารายงานผลการเจาะบอนํ้า
บาดาลและการวิเคราะหนํ้าบาดาลลงในสรุปผลการ
ปฏิบัติงานพัฒนานํ้าบาดาล เพ่ือใหกลุมงานวิชาการ
เปนผูบันทึกขอมูลท้ังหมดลงในรูปแบบดิจิตอลไฟล  
ประจําเดือนของ สทบ.ข.ฯ ตามแบบฟอรม สพบ.P1-F6 
และจัดสงขอมูลมายังสวนแผนของสํานักพัฒนานํ้า
บาดาล และทําการบันทึกขอมูลพื้นฐานบอนํ้าบาดาล
และขอมูลการเจาะบอนํ้าบาดาลลงในระบบฐานขอมูล
พสุธารา โดยใชคูมือการใชงานระบบฐาน ขอมูลนํ้า
บาดาล (บริษัทไทยพัฒนาระบบจํากัด, 2549) หลัง
ดําเนินการใหมีการสงมอบบอนํ้าบาดาลใหแกผูขอ
เจาะบอนํ้าบาดาล 

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานเจาะ
บอนํ้าบาดาลกรณีที่มีผูขอใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ดําเนินการเจาะบอนํ้าบาดาล (รูปที่ 23) มีรายละเอียด
ดังน้ี  

6.3.2 การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลงาน
บํารุงรักษาบอนํ้าบาดาล 

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานบํารุง 
รักษาและซอมแซมหรืองานฟนฟูบอนํ้าบาดาล กรณีท่ี
มีผูขอใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลดําเนินการ (รูปท่ี 
24) มีรายละเอียดดังน้ี  

เม่ือหนวยซอมจัดทํารายงานผลการฟนฟู
บอนํ้าบาดาลตามแบบฟอรม สพบ.P2-F4 การปฏิบัติ-
งานฟนฟูบอนํ้าบาดาล สงผานหัวหนากลุมปฏิบัติการ
เพ่ือนําเสนอ ผอ. สทบ.ข. หลังจากน้ัน สทบ. ข. ฯ  สง
มอบงานบริการใหกับผูขอรับบริการตามแบบฟอรม 
สพบ P2–F5 และใหกลุมวิชาการ ทําการเก็บขอมูลไว
ในรูปของดิจิตอลไฟล ในระบบฐานขอมูลพสุธารา 
(บริษัทไทยพัฒนาระบบจํากัด, 2549) โดยใชคูมือการ
ใชงานระบบฐานขอมูลนํ้าบาดาล แลวสงรายงานตาม
แบบฟอรม  สพบ.P2 –F5 มาที่สวนแผน สพบ. 

6.3.3 การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลในงานซอม
เครื่องสูบนํ้า 

ระบบการทํางานของงานซอมเคร่ืองสูบ
นํ้าแสดงในรูปท่ี 25 และเม่ือหัวหนาหนวยซอมทํา
รายงานผลการตรวจซอมแลว ใหบันทึกในแบบฟอรม 
สพบ. P3-F4  สงมายังกลุมปฏิบัติการ หลังทําการสง
มอบงานใหผูขอรับบริการเรียบรอยแลว ใหกลุม
วิชาการทําการบันทึกขอมูลเปนแบบดิจิตอลไฟล
พรอมท้ังรายงาน มายังสวนแผนงาน สพบ. ตาม
แบบฟอรม P3-F5 และใหกลุมวิชาการ ทําการเก็บ
ขอมูลไวในรูปของดิจิตอลไฟล ในระบบฐานขอมูล
พสุธารา (บริษัทไทยพัฒนาระบบจํากัด, 2549)  
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หัว 
ขอ 

กระบวนการ อปท. 
/ผูขอ 

ผอ.สทบ. 
เขต 

กลุม
ปฏิบัติการ 

หนวย
เจาะบอ 

กลุม
วิชาการ 

ฝาย
พัสดุ 

เอกสารอางอิง  
ฟอรม/เอกสาร 

1 รับคําขอฟนฟูบอน้ําบาดาล        

2 ตรวจสอบขอมูลบอน้ําบาดาล 
ขอมูลการชํารุดเสียหาย 

               สพบ.P2-F1/1-2 

3 เสนอเปนแผนงานฟนฟูบอน้ํา
บาดาล 

         สพบ.P2-F2 

4 พิจารณาอนุมัต/ิไมอนุมัติ 
 

 N      Y      สพบ.P2-F2 

5 รับแผนงานฟนฟบูอน้ํา
บาดาล 
 

               สพบ.P2-F2 

6 จัดเตรียม การชุดฟนฟูบอน้ํา
บาดาล (ชุดเปาลาง) 
 

      สพบ.P2-F3 

7 การตรวจสอบความเสียหาย
เพื่อฟนฟูบอน้ําบาดาล 
 

      ทบ พ 9000-2550
คูมือ 
 

8 ทําการฟนฟูบอน้ําบาดาล
ดวยระบบลมโดยวิธี Air  Lift 
/ ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

      ทบ พ 9000-2550
คูมือ 

9 เก็บน้ําตัวอยางสงไปทําการ
วิเคราะห  

      ทบ พ 7000-2550
คูมือ-มาตรฐาน 

10 จัดทํารายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน 

      สพบ.P2-F4 

11 สงมอบบริการฟนฟบูอน้ํา
บาดาล (เปาลาง) 

      สพบ.P2-F5 
บันทึกในระบบ
ฐานขอมูลพสุธารา 

สัญลักษณ 
                เริ่มตน/ส้ินสุด               เตรียมการ             ดําเนินการ            พิจารณา             จุดเช่ือมโยง        ส่ือสาร 

รูปท่ี 24  ขั้นตอนการทํางานของงานฟนฟูบอนํ้าบาดาล (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549) 
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จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  

41

 
หัว 
ขอ 

กระบวนการ อปท. 
/ผูขอ 

ผอ.สทบ. 
เขต 

กลุม
ปฏิบัติการ 

หนวย
เจาะบอ 

กลุม
วิชาการ 

ฝาย
พัสดุ 

เอกสารอางอิง 
ฟอรม/เอกสาร 

1 รับคําขอซอมเครื่องสูบน้ํา        

2 สํารวจขอมูลประวัติบอน้ํา
บาดาลและเครื่องสูบน้ํา / 
ขอมูลการชํารุดเสียหาย 

               สพบ.P3-F1 

3 เสนอเปนแผนงานตรวจซอม
เครื่องสูบน้ํา 

         สพบ.P3-F2 

4 พิจารณาอนุมัติ / ไมอนุมัติ   N         Y    สพบ.P3-F2 

5 รับแผนงานตรวจซอมเครื่อง
สูบน้ํา 

               สพบ.P3-F2 

6 จัดเตรียมชุดซอมเครื่องสูบ
น้ํา /ชุดถอน-ติดตั้งเครื่องสูบ
น้ํา 

      สพบ.P3-F3 

7 ทําการตรวจระบบเครื่องสูบ
น้ํา /ถอนเครื่องสูบน้ําข้ึนมา 

      คูมือ ทบ พ 9000-
2550 

8 ทําการซอมเครื่องสูบน้ํา       คูมือ ทบ พ 9000-
2550  

9 ทํารายงานผลการตรวจซอม       สพบ.P3-F4 

10 สงมอบบริการตรวจซอม
เครื่องสูบน้ํา 

      สพบ.P3-F5 
บันทึกในระบบ
ฐานขอมูลพสุธารา 

สัญลักษณ 
                   เริ่มตน/ส้ินสุด            เตรียมการ             ดําเนินการ             พิจารณา          จุดเช่ือมโยง           ส่ือสาร 

รูปที่ 25  ขั้นตอนการทํางานของงานซอมเคร่ืองสูบนํ้า (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2549) 
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โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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6.3.4 การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลในงานซอม
ระบบประปาบาดาล 

เม่ือมีผูรองขอสงเร่ืองใหทําการตรวจซอม
ระบบประปาถึง สทบ. เขต กลุมปฏิบัติการสั่งการให
หนวยซอมดําเนินการโดยประสานกับกลุมวิชาการ 
และเม่ือดําเนินการแลวเสร็จ  หนวยซอมจะรายงานผล
การปฏิบัติงานตรวจซอมระบบประปาไปยัง สทบ. 
เขตเพ่ือบันทึกขอมูลลงในดิจิตอลไฟลตามแบบ สพบ. 

P4-F4 และนําเขาระบบฐานขอมูลพสุธารา (บริษัท
ไทยพัฒนาระบบจํากัด, 2549) โดยใชคูมือการใชงาน
ระบบฐานขอมูลนํ้าบาดาล หลังทําหนังสือสงมอบการ
บริการใหกับผูรองขอ ตามแบบฟอรม สพบ. P4-F4 
และใหกลุมวิชาการทําการบันทึกขอมูลในรูแบบ
ดิจิตอลไฟล พรอมทั้งรายงานตามแบบ สพบ. P4-F5  
มาที่สวนแผนงาน สพบ. ดังรูปท่ี 26  

 

หัวขอ กระบวนการ   อทป.  /ผูขอ 
ผอ. 
สทบ. 
เขต 

กลุม
ปฏิบัติการ 

หนวย
ซอม 

กลุม
วิชาการ 

ฝาย
พัสดุ 

เอกสารอางอิง 
ฟอรม/เอกสาร 

1 รับคํารองขอ 
 
             

2 สํารวจขอมูลเบ้ืองตน       
    

  
สพบ. P4-
F1/1-4 

3 เสนอเปนแผนงาน 
        

    สพบ. P4-F2 

4 พิจารณาอนุมัติ/ไม
อนุมัติ 

            สพบ. P4-F2 

5 รับแผนงานตรวจซอม
ระบบประปา 

            สพบ. P4-F2 

6 จัดเตรียมชุดซอมระบบ
ประปา 

            สพบ. P4-F3 

7 การตรวจการซอม 
  

    
  

    
คูมือ
ปฏิบัติงาน 

8 ทําการซอม       
  

    
คูมือ
ปฏิบัติงาน 

9 ทดสอบระบบ       
    

  
คูมือ
ปฏิบัติงาน 

10 รายงานผล     
  

      สพบ. P4-F4 

11 
สงมอบบริการตรวจ
ซอมระบบประปา 

  
  

  
  

  
  

สพบ. P4-F5 
บันทึกในฐาน-
ขอมูลพสุธารา 

สัญลักษณ 
                    เริ่มตน/ส้ินสุด            เตรียมการ           ดําเนินการ            พิจารณา            จุดเช่ือมโยง         ส่ือสาร 

รูปที่ 26  ขั้นตอนการทํางานของงานซอมระบบปา (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549) 

 
N  Y  
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จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  

43

6.4 การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล 

หนวยงานที่ทําหนาที่ปฏิบัติงานดานการ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล คือ สํานัก
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล และผลการ
วิเคราะหคุณภาพนํ้าบาดาล โดยกองวิเคราะหคุณภาพ
นํ้า การปฏิบัติงานดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
นํ้าบาดาล มีขอมูลที่ตองจัดเก็บในระบบฐานขอมูล 
ไดแก ขอมูลการติดต้ังบอสังเกตการณนํ้าบาดาล 
ขอมูลการตรวจวัดระดับและคุณภาพนํ้าบาดาล การ
ทรุดตัวของแผนดิน ขอมูลการเปาลางบอ ขอมูลการ
ปดอุดกลบบอ และขอมูลผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้า 
แตปจจุบันยังประสบปญหาของขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของ
กับการปฏิบัติงานดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
นํ้าบาดาล ไดแก ผลการศึกษาที่เก่ียวของกับแบบ 
จําลองเชิงคณิตศาสตรและผลการวิเคราะหความ
ออนไหวของช้ันหินอุมนํ้าตอการปนเปอน รวมท้ังผล
การสํารวจและการศึกษาปริมาณการปนเปอนมลพิษ
ของช้ันหินอุมนํ้าบาดาล ยังขาดฐานขอมูลรองรับและ
ไมมีการจัดเก็บท่ีเปนระบบ  

6.4.1 การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลของงาน
ติดตั้งบอสังเกตการณนํ้าบาดาล  

การติดต้ังบอสังเกตการณภายใตคําขอ
ของหนวยงานภายในกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ตอง
ดําเนินการโดยหนวยติดตั้งบอสังเกตการณท่ีประสาน

กับกลุมวิชาการดานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ํา
บาดาลสวนงานเฝาระวังใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ติดตั้งบอสังเกตการณ (ทบ อ 1000-2550) มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานดังแสดงในรูปท่ี 27 ดังน้ี  

6.4.2 การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลของงานเฝา
ระวังระดับและคุณภาพน้ําบาดาล 

การเฝาระวังระดับและคุณภาพนํ้าบาดาล 
เปนงานที่ดําเนินการอยางเปนระบบภายใตการดูแล
ของสํานักอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล โดย
หนวยปฏิบัติการติดตามที่ดําเนินงานภาคสนามตาม
กําหนดเวลาที่แนนอน ประสานกับกลุมวิชาการของ
สวนงานเฝาระวัง และสวนฟนฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล
ใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจวัด และเก็บตัวอยาง
นํ้าบาดาล ทบ พ 7000-2550 มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดังแสดงในรูปท่ี 28 ดังน้ี 

6.4.3 การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลของงาน
วิเคราะหคุณภาพนํ้า 

การวิเคราะหคุณภาพนํ้าบาดาล โดยกอง
วิเคราะหคุณภาพนํ้า เปนการทํางานตามคํารองขอ
ของหนวยงานภายในและจากภายนอก โดยดําเนินการ
ตามมาตรฐานการเก็บและวิเคราะหคุณภาพนํ้าบาดาล 
(ทบ พ 7000-2550) มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังแสดง
ในรูปที่ 29 ดังน้ี  
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หัว 
ขอ 

กระบวนการ อปท. 
/ผูขอ 

ผอ.สํานักฯ กลุม
ปฏิบัติ 
การ 

หนวย
ติดตั้งบอ
สังเกต 
การณ 

กลุม
วิชาการ 

ฝาย
พัสดุ 

เอกสารอางอิง 
ฟอรม/เอกสาร 

1 รับคํารองขอ/คําส่ังกรมฯ       แบบฟอรม.. 

2 ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 
(ความสําคัญ-เรงดวน) 

          
N 

             - 

3 รวบรวมขอมูลพื้นฐานพื้นท่ี     Y    - 

4 เสนอเปนแผนงานฯ        - 

5 พิจารณาอนุมัต/ิไมอนุมัติ  N      Y     ออกหมายเลขแผน 

6 รับแผนงาน       แบบติดตามงาน 

7 จัดเตรียมอุปกรณ/วัสดุที่
จําเปน 

      คูมือ/มาตรฐาน 
ทบ อ 1000-2550 

8 จัดเตรียมสถานที่เจาะ 
บอสังเกตการณ 

      คูมือ/มาตรฐาน 
ทบ อ 1000-2550 

9 เจาะบอฯ ตามแผนงาน       คูมือ/มาตรฐาน 
ทบ อ 1000-2550 

10 กอสรางบอสังเกตการณ       คูมือ/มาตรฐาน 
ทบ อ 1000-2550 
 

11 พัฒนาบอสังเกตการณ วัด
ระดับ/เก็บตัวอยางน้ํา 

      คูมือ/มาตรฐาน 
ทบ อ 1000-2550 

12 จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

      คูมือ/มาตรฐาน 
ทบ อ 1000-2550 

13 รายงานผลการสํารวจฯ   
และทําการบันทึกขอมูลใน
ฐานขอมูล 

      บันทึกในระบบฐาน 
ขอมูลพสุธารา 

14 สงมอบขอมูลผลการสํารวจ
อุทกธรณีวิทยาแกผูรองขอ 

      - 

สัญลักษณ 
                    เริ่มตน/ส้ินสุด           เตรียมการ            ดําเนินการ              พิจารณา           จุดเชื่อมโยง         ส่ือสาร 

รูปท่ี 27  ขั้นตอนการทํางานของงานติดต้ังบอสังเกตการณ  



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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หัว 
ขอ 

กระบวนการ อปท. 
/ผูขอ 

ผอ.สํานักฯ กลุม
ปฏิบัติการ 

หนวย
ติดตามฯ 

กลุม
วิชาการ 

ฝาย
พัสดุ 

เอกสารอางอิง 
ฟอรม/เอกสาร 

1 เสนอแผนงานภาคสนาม       - 

2 รับแผนงาน                  ออกหมายเลข
แผนแบบติดตาม
งาน 

3 จัดเตรียมอุปกรณ/วัสดุที่
จําเปน 

        - 

4 ประสานเจาของพื้นท่ี       - 

5 สํารวจ/เก็บตัวอยาง
ภาคสนาม 

                  คูมือ/มาตรฐาน
ทบ พ 7000-
2550 

6 สงน้ําตัวอยางไปยัง 
กองวิเคราะหน้ํา กรมฯ 

      แบบฟอรม..... 

7 รับผลการวิเคราะห       คูมือ/มาตรฐาน
ทบ พ 7000-
2550 

8 จัดทํารายงาน       คูมือ/มาตรฐาน
ทบ พ 7000-
2550 

12 สงรายงานผลการปฏิบัติงาน       - 

13 รายงานผลการสํารวจฯ   
และทําการบันทึกขอมูลใน
ฐานขอมูล 

      บันทึกในระบบ
ฐานขอมูล 
พสุธารา 

สัญลักษณ 
                     เริม่ตน/ส้ินสุด          เตรียมการ            ดําเนินการ             พิจารณา           จุดเช่ือมโยง         ส่ือสาร 

รูปที่ 28  ขั้นตอนการทํางานของงานเฝาระวังระดับและคุณภาพนํ้าบาดาล 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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หัว 
ขอ 

กระบวนการ อปท. 
/ผูขอ 

ผอ.กองฯ กลุม
ปฏิบัติการ 

หนวย
วิเคราะห 

กลุม
วิชากา

ร 

ฝาย
พัสดุ 

เอกสารอางอิง 
ฟอรม/เอกสาร 

1 คําขอใหตรวจวิเคราะห       แบบฟอรม..... 

2 สงคําขอและตัวอยางไปยัง
หนวยวิเคราะห 

                        แบบคําขอ.../  
แบบติดตามงาน 

3 วิเคราะหคุณภาพน้ํา         มาตรฐาน ทบ พ 
7000-2550 

4 จัดทํารายงาน       คูมือ/มาตรฐาน 
ทบ พ 7000-2550 

5 สงรายงานผลการปฏิบัติงาน       แบบฟอรม 
รายงานผล 

6 แจงผลการวิเคราะห   
และทําการบันทึกขอมูลใน
ฐานขอมูล 

      บันทึกในระบบ
ฐานขอมูลพสุธารา 

สัญลักษณ 
                    เริ่มตน/ส้ินสุด          เตรียมการ             ดําเนินการ             พิจารณา          จุดเช่ือมโยง         ส่ือสาร 

รูปท่ี 29  ขั้นตอนการทํางานของงานตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าบาดาล

6.5 การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลการควบคุม
กิจการน้ําบาดาล  

หนวยงานที่ทําหนาที่ปฏิบัติงานดานการให
อนุญาตเจาะและใชนํ้าบาดาล คือ สํานักควบคุมกิจการ
นํ้าบาดาล ระบบฐานขอมูลการประกอบกิจการน้ํา
บาดาลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลหรือโปรแกรมระบบ
สารสนเทศการประกอบกิจการน้ําบาดาล (บริษัท แม็ค
โครซอฟท จํากัด, 2549) เก็บรวบรวมขอมูลงาน
อนุญาตเจาะ งานอนุญาตใช งานอนุญาตระบาย งาน
กองทุน และงานรายได พัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 2549 
และอยูในระหวางการรวบรวมจัดเก็บขอมูลที่มีการ
จัดเก็บในระบบเดิมในอดีตเขาสูระบบฐานขอมูลใหมน้ี 

การกําหนดข้ันตอนการจัดเก็บขอมูลและการกําหนด
หนาที่แกเจาหนาท่ีตางๆ ดังน้ี  

6.5.1  การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลของงาน
อนุญาตเจาะบอนํ้าบาดาล 

งานอนุญาตเจาะบอนํ้าบาดาลมีลักษณะ
ขั้นตอนการทํางานดังในรูปท่ี 30 การบันทึกขอมูล 
ไดแก คําขออนุญาตเจาะ การคนหาใบอนุญาตเจาะ 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน รายงานทดสอบ
ปริมาณนํ้า รายงานผลการเจาะ หนังสือแจงติดตั้ง
เคร่ืองวัดปริมาณนํ้า และรายงานแจงติดตั้งเคร่ืองวัด
ป ริมาณนํ้า  ใหดํ า เ นินการโดยปฏิบัติตามคู มื อ
โปรแกรมระบบสารสนเทศประกอบกิจการน้ําบาดาล 
 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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หัว 
ขอ 

กระบวนการ อปท. 
/ผูขอ 

พนักงาน
น้ําบาดาล
ประจํา
ทองที่ 

กลุมงาน
สารบรรณ 

กลุม
วิชาการ 

หนวย 
ประสาน 
งาน 

ฝาย
พัสดุ 

เอกสารอางอิง 
ฟอรม/เอกสาร 

1 ย่ืนคําขอ / เจาหนาท่ี 
ลงทะเบียนคําขอ 

      แบบฟอรม นบ.1 

2 อนุญาต/ไมอนุญาต   N     Y              - 

3 เจาหนาท่ีพิมพใบอนุญาต         ใบอนุญาต 

4 แจงผลการขออนุญาต       บันทึกในโปรแกรม
ระบบสารสนเทศ
การประกอบกิจการ
น้ําบาดาล 

สัญลักษณ 
                     เริม่ตน/ส้ินสุด          เตรียมการ            ดําเนินการ             พิจารณา          จุดเช่ือมโยง            ส่ือสาร 

รูปท่ี 30  ขั้นตอนการทํางานของงานอนุญาตเจาะบอนํ้าบาดาล 

 

6.5.2 การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลของงาน
อนุญาตใชนํ้าบาดาล 

งานอนุญาตใชนํ้าบาดาลมีลักษณะการ
ทํางานดังรูปที่ 31 การบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูล 
ไดแก คําขออนุญาตใชนํ้าบาดาลการคนหาใบอนุญาต
ใชนํ้าบาดาล คําขอยกเลิกใชนํ้าบาดาล และรายงาน
การอุดกลบบอนํ้าบาดาล ใหดําเนินการโดยเจาหนาท่ี 
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือการใชงานโปรแกรม
ระบบสารสนเทศการประกอบกิจการนํ้าบาดาล  

6.5.3 การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลของงาน
อนุญาตระบาย 

งานอนุญาตระบายมีลักษณะการทํางาน
ดังรูปท่ี 32 การบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูล ไดแก 
คําขออนุญาตระบาย การคนหาใบอนุญาตระบาย 
รายงานการระบายน้ํา และคําขอยกเลิกระบายน้ํา
บาดาล ใหดําเนินการโดยเจาหนาท่ี โดยปฏิบัติตาม

ขั้นตอนในคูมือการใชงานโปรแกรมระบบสารสนเทศ
การประกอบกิจการนํ้าบาดาล  

6.5.4 การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลของงาน
รายได 

งานรายไดเปนการทํางานที่เ ร่ิมจากผู 
ประกอบการการสงรายงานการใชนํ้าของแตละเดือน 
และนําปริมาณนํ้าที่ใชมาคิดคํานวณเปนคาใชนํ้าและ
คาอนุรักษเพ่ือออกใบเรียกเก็บเงิน จากน้ันผูประกอบ-
การจึงมาชําระคานํ้า ในกรณีที่ผูประกอบการไมไดมา
ทําการชําระคาใชนํ้าและคาอนุรักษ จะมีการสงหนังสือ
ทวงถามไปยังผูประกอบการ การบันทึกขอมูลใน
ระบบฐานขอมูล (รูปท่ี 33) ในสวนงานรายไดซ่ึงไดแก 
รายงานการใช นํ้า การออกใบเรียกเก็บเงิน การ
รายงาน การชําระคาใชนํ้าและอื่นๆ ใหปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในคูมือการใชงานโปรแกรมระบบสารสนเทศ
การประกอบกิจการนํ้าบาดาล  



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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หัว 
ขอ 

กระบวนการ อปท. 
/ผูขอ 

พนักงาน
น้ําบาดาล
ประจํา
ทองที่ 

กลุมงาน
สารบรรณ 

กลุม
วิชาการ 

หนวย 
ประสา
นงาน 

ฝาย
พัสดุ 

เอกสารอางอิง 
ฟอรม/เอกสาร 

1 ย่ืนคําขอ / เจาหนาท่ี 
ลงทะเบียนคําขอ 

      แบบฟอรม นบ.2 

2 อนุญาต/ไมอนุญาต   N     Y              - 

3 เจาหนาท่ีพิมพใบอนุญาต         ใบอนุญาต 

4 แจงผลการขออนุญาต       บันทึกในโปรแกรม
ระบบสารสนเทศ
การประกอบกิจการ
น้ําบาดาล 

สัญลักษณ 
                      เริ่มตน/ส้ินสุด             เตรียมการ             ดําเนินการ              พิจารณา               จุดเชื่อมโยง             ส่ือสาร 

รูปที่ 31  ขั้นตอนการทํางานของงานอนุญาตใชนํ้าบาดาล 
 
 
หัว 
ขอ 

กระบวนการ อปท. 
/ผูขอ 

พนักงาน
น้ําบาดาล
ประจํา
ทองที่ 

กลุมงาน
สารบรรณ 

กลุม
วิชาการ 

หนวย 
ประสา
นงาน 

ฝาย
พัสดุ 

เอกสารอางอิง 
ฟอรม/เอกสาร 

1 ย่ืนคําขอ / เจาหนาท่ี 
ลงทะเบียนคําขอ 

      แบบฟอรม นบ.3 

2 อนุญาต/ไมอนุญาต   N     Y              - 

3 เจาหนาท่ีพิมพใบอนุญาต         ใบอนุญาต 

4 แจงผลการขออนุญาต       บันทึกในโปรแกรม
ระบบสารสนเทศ
การประกอบกิจการ
น้ําบาดาล 

สัญลักษณ 
                      เริ่มตน/ส้ินสุด              เตรียมการ              ดําเนินการ              พิจารณา           จุดเช่ือมโยง             ส่ือสาร 

รูปที่ 32  ขั้นตอนการทํางานของงานอนุญาตระบาย 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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หัว 
ขอ 

กระบวนการ อปท. 
/ผูขอ 

พนักงาน
น้ําบาดาล
ประจํา
ทองที่ 

กลุมงาน
สารบรรณ 

กลุม
วิชาการ 

หนวย 
ประสา
นงาน 

ฝาย
พัสดุ 

เอกสารอางอิง 
ฟอรม/เอกสาร 

1 ผูประกอบการสงรายงานการ
ใชน้ํา 
 

      แบบรายงาน 
การใชน้ํา 

2 ออกใบเรียกเก็บเงิน                        ใบเรียกเก็บเงิน 

3 รับชําระ/ออกหนังสือทวงหนี้ 
 

  N      Y    - 

4 รายงานผลและบันทึกขอมูล       บันทึกในโปรแกรม
สารสนเทศการ
ประกอบกิจการ 
น้ําบาดาล 

สัญลักษณ 
                     เริม่ตน/ส้ินสุด          เตรียมการ            ดําเนินการ              พิจารณา          จุดเช่ือมโยง           ส่ือสาร 

รูปท่ี 33  ขั้นตอนการทํางานของงานรายได 

6.5.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานทะเบียน 
งานทะเบียนกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่

เก่ียวของกับการเพิ่ม การแกไข หรือการออกหนังสือ
รับรองตางๆ ไดแก ทะเบียนผูประกอบกิจการน้ําบาดาล 
ทะเบียนชางเจาะ ทะเบียนบริษัทเจาะ ทะเบียนวิศวกร/
นักธรณีวิทยา และทะเบียนสถาบันวิเคราะหนํ้า ซ่ึงมี
ลักษณะการทํางานดังรูปที่ 34 การบันทึกขอมูลใน
ระบบฐานขอมูล ตามขั้นตอนในคูมือการใชงานโปรแกรม
ระบบสารสนเทศการประกอบกิจการนํ้าบาดาล  
7. เอกสารอางอิง  
กรมทรัพยากรธรณี, 2545. รายงานฉบับสุดทาย

โครงการจางท่ีปรึกษาเพื่อควบคุมคุณภาพแผน
ท่ี โครงการสํารวจจัดทําแผนท่ีนํ้าบาดาลราย
จังหวัด มหาวิทยาลัยขอนแกน.  

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(Procedure Manual) และแบบฟอรมงาน งาน

เจาะบอนํ้าบาดาล งานฟนฟูบอนํ้าบาดาล (เปา
ลาง) งานซอมเครื่องสูบนํ้าบาดาล งานซอม
ระบบประปา ตามการกําหนดมาตรฐานและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน, สํานักพัฒนานํ้าบาดาล,   
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 

กรมทรพัยากรน้ําบาดาล, 2551ก. ดาวนโหลดแบบฟอรม
ประกอบกิจการน้ําบาดาล, จาก http://www.dgr. 
go.th/service/download.php (คนเม่ือ ตุลาคม 
2551). 

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ข. ระบบแผนที่อิเล็ก- 
ทรอนิคสดานทรัพยากรน้ําบาดาล, จาก http:// 
map.dgr.go.th (คนเม่ือ กุมภาพันธ 2551).  

บริษัทไทยพัฒนาระบบจํากัด, 2549. คูมือการใชงาน
ระบบฐานขอมูลนํ้าบาดาล, กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง-
แวดลอม. 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  

50

ศูนยวิจัยนํ้าบาดาล, 2548. ระบบฐานขอมูลอุทก
ธรณีวิทยาและการจัดการขอมูลแบบจําลองอุทก
ธรณีวิทยา กรณีศึกษา: พ้ืนท่ีลุมนํ้าชีสวนที่ 2  
ต.เมืองเพีย อ.บานไผ จ.ขอนแกน, คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

บริษัท แม็คโครซอฟท จํากัด, 2549. คูมือการใชงาน
โปรแกรมระบบสารสนเทศการประกอบกิจการ
นํ้าบาดาล, กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

8. ภาคผนวก 
ภาคผนวก ประกอบดวย ตัวอยางแบบฟอรมการ

บันทึกขอมูลและการบันทึกขอมูลในการปฏิบัติงาน
ดานทรัพยากรนํ้าบาดาลดานตางๆ ของกรมทรัพยากร
นํ้าบาดาลที่มีการอางถึงในคูมือฉบับน้ีและโครงสราง
และพจนานุกรมของฐานขอมูลกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

 
 

 
หัว 
ขอ 

กระบวนการ อปท. 
/ผูขอ 

พนักงาน
น้ําบาดาล
ประจํา
ทองที่ 

กลุมงาน
สารบรรณ 

กลุม
วิชาการ 

หนวย
ประสาน 
งาน 

ฝาย
พัสดุ 

เอกสารอางอิง 
ฟอรม/เอกสาร 

1 ผูประกอบการสงรายงานการ
ใชน้ํา 

      แบบ (นบ./1 นบ./2 
นบ./19...) 

2 เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
และพิจารณาผลการอนุญาต 

  N     Y              บันทึกในโปรแกรม
ระบบสารสนเทศ
การประกอบกิจการ
น้ําบาดาล 

3 พิมพหนังสือรับรอง 
 

        หนังสือรับรอง 

4 แจงผล       - 

สัญลักษณ 
                    เริ่มตน/ส้ินสุด           เตรียมการ            ดําเนินการ             พิจารณา            จุดเช่ือมโยง         ส่ือสาร 

รูปท่ี 34  ขั้นตอนการทํางานของงานทะเบียน
 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปที่ 35  แบบฟอรมคําขอรับใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล  (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2551ก) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปที่ 35  แบบฟอรมคําขอรับใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล  (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) (ตอ)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปที่ 35  แบบฟอรมคําขอรับใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล  (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) (ตอ)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  

54

 

 
รูปที่ 36  ตัวอยางการเขียนคําขอรับใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล  (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) 

2 

นายสมพงษ  หวังดี 

มกราคม 2551 11 

มหามิตร มิตรภาพ 
ศิลา เมือง 

043-205523 
นายสมพงษ  หวังดี 

มหามิตร 
ศิลา 

043-205523 ขอนแกน 

1 

1 

51 
11/1 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปท่ี 36  ตัวอยางการเขียนคําขอรับใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล  (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) (ตอ)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปท่ี 36  ตัวอยางการเขียนคําขอรับใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล  (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) (ตอ)

X 

X 

X 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปท่ี 37  แบบฟอรมรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน  (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปที่ 37  แบบฟอรมรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน  (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) (ตอ) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปที่ 37  แบบฟอรมรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน  (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) (ตอ) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปท่ี 38  ตัวอยางการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน  (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) 

01/2551 D001 
นายสมพงษ  หวังดี 

043-205523  
2 

เมือง ขอนแกน 043-205523  

อิทธิพลนํ้าบาดาล จํากัด   
043-205523  อ.เมือง  จ.ขอนแกน 

นายสวาง  ออนทุม 123/2540 
236/5 หมู 2 ต.สําราญ อ.เมือง  จ.ขอนแกน  

20 มกราคม 2551 6 
แบบหมุนตรง PAT Drill  

บานเลขที่ 11/1 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปท่ี 38  ตัวอยางการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน   

(ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) (ตอ)

ดินเหนียวปนทราย 

ดินเหนียวปนทราย 

ดินเหนียว 

ดินเหนียว 

ทรายสีนํ้าตาล 

ดินเหนียว 

ทราย 

0-1.5 
1.5-3.0 

4.5-6.0 

3.0-4.5 

6.0-7.5 

7.5-9.0 

9.0-10.5 

10.5-12.0 

12.0-13.5 

13.5-15.0 

15.0-16.5 

16.5-18.0 

18.0-19.5 

ดินเหนียวปนทราย 20/01/2551 

ทรายสีนํ้าตาล 21/01/2551 

ทรายสีนํ้าตาล 

กรวดปนทรายสีเหลือง 

กรวดปนทรายสีเหลือง 

ดินเหนียว 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปท่ี 38  ตัวอยางการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน   

(ดัดแปลงจาก  กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) (ตอ)

นายสมพงษ  หวังดี 

นายสวาง  ออนทุม 

นายเกรียงไกร   ทิติรัตน 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปที่ 39  แบบฟอรมรายงานประวัติบอนํ้าบาดาล  (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปท่ี 39  แบบฟอรมรายงานประวัติบอนํ้าบาดาล  (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) (ตอ) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปท่ี 39  แบบฟอรมรายงานประวัติบอนํ้าบาดาล  (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) (ตอ) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปท่ี 39  แบบฟอรมรายงานประวัติบอนํ้าบาดาล  (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) (ตอ) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปที่ 39  แบบฟอรมรายงานประวัติบอนํ้าบาดาล  (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) (ตอ)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปท่ี 39  แบบฟอรมรายงานประวัติบอนํ้าบาดาล  (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) (ตอ)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปท่ี 40  ตัวอยางการเขียนรายงานประวัติบอนํ้าบาดาล  (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) 

111 D001 

นายสมพงษ  หวังดี 
11/1 หมู 1 ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน 

ขอนแกน เมือง 
มิตรภาพ 

นายสวาง  ออนทุม 123/2540 

11/1 หมู 1  
1  ศิลา 

236/5 หมู 2 ต.สําราญ อ.เมือง  จ.ขอนแกน  
อิทธิพลนํ้าบาดาล จํากัด   

20/01/2551 22/01/2551 
150 0 19.5 

19.5 15-18 
0 6 ซีเมนต 
ทอเหล็ก 15 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปที่ 40  ตัวอยางการเขียนรายงานประวัติบอนํ้าบาดาล  (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) (ตอ) 

ปูนซีเมนต 
ดินเหนียว 

0 6 
6 12 

23/01/2551 6.00 
10 5.00 
6 

3 
150 15 18 

12 19.5 
3 - 5 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปที่ 40  ตัวอยางการเขียนรายงานประวัติบอนํ้าบาดาล  (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) (ตอ) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปท่ี 40  ตัวอยางการเขียนรายงานประวัติบอนํ้าบาดาล  (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) (ตอ)

ถนนมิตรภาพ 

ที่ต้ังบอ ในบานเลขที่ 11/1 หมู 1  
ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน 

ถ.มิตรภาพ สายขอนแกน-อุดรธานี 
กิโลเมตรที่ 485 ทางเขาบานหนองสราญ 

ทิศเหนือ 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปที่ 40  ตัวอยางการเขียนรายงานประวัติบอนํ้าบาดาล  (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551ก) (ตอ)

นายสมพงษ  หวังด ี

นายสวาง  ออนทุม 

นายเกรียงไกร  ทิติรัตน 

นายเกรียงไกร  ทิติรัตน 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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สพบ. P1-F1/1 

แบบฟอรมแผนท่ีแสดงจุดเจาะบอนํ้าบาดาล 
บาน.......แมจะวาง.... หมูท่ี...8.....ตําบล......ทาสองยาง......... อําเภอ.....ทาสองยาง...... จังหวัด........ตาก....... 
ZONE....47Q.....UTM E.....489200......UTM N... 1928150..........................ระวางแผนที่.....4643-IV.......... 

 

รูปท่ี 41  ตัวอยางแผนที่แสดงจุดเจาะบอนํ้าบาดาล  (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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สพบ.P1-F1/2 

แบบฟอรมแสดงผลการสํารวจทางธรณีฟสิกส 

จากผลการสํารวจบริเวณบาน....ทาจะวาง..........................................ตําบล ......ทาสองยาง.......................... 
อําเภอ......ทาสองยาง..............................................จังหวัด....ตาก............................................................... 
จุดท่ีเหมาะสมในการเจาะบอบาดาล คือ จุดท่ี …1……………....................................................................... 
ZONE..47Q......UTM E.....489200.................UTM N.........1928150.................ระวางแผนที่...4643-IV....... 
มีขอมูลรายละเอียดดังน้ี 
 

ระยะความลึก ชนิดของช้ันดิน-หิน หมายเหตุ 
0.0 - 13.0 ดินเหนียว สํารวจโดยเครื่องวัดความ

ตานทานไฟฟาแบบ.................... 
รุน............................................. 

13.0 - 31.0 ทรายเหลือง หมายเลขเครื่อง.......................... 
31.0 - 46.0  ดินเหนียว  
46.0-60.0 ทรายปนดิน  
   
   
   
   
   
   

 

ขอแนะนํา ................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

รูปท่ี 42  ตัวอยางผลการสํารวจทางธรณีฟสิกส  (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  

76

 
 
 
 

สพบ.P1-F1/3  
แบบฟอรมตรวจสอบขอมูลบอนํ้าบาดาลบริเวณจุดเจาะ บาน..........นํ้าพอง.............. 
ตําบล.....นํ้าพอง.....อําเภอ.....น้ําพอง.....จังหวัด.....ขอนแกน.....และบริเวณใกลเคียง 

 

 

รูปที่ 43  ตัวอยางขอมูลบอนํ้าบาดาลบริเวณจุดเจาะ  (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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สพบ.P1-F2  
แบบฟอรมแผนเจาะบอนํ้าบาดาล 

 

 

 

รูปที่ 44  ตัวอยางแผนการเจาะบอนํ้าบาดาล  (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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สพบ.P1-F3 

รายการตรวจเช็คอุปกรณกอนออกปฏิบัติงาน 
หนวยเจาะ....................ศทบ.ภาค..3...........................วันท่ี…..11.....เดือน.....มกราคม............พ.ศ. ...2551… 

 
รูปท่ี 45  ตัวอยางรายงานตรวจเช็คอุปกรณกอนออกปฏิบัติงานเจาะบอนํ้าบาดาล  

(ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2549)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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สพบ.P1-F4/1 

หนังสือมอบทีด่ินเพื่อสาธารณะประโยชนในการกอสรางบอนํ้าบาดาล 
หนังสือฉบับน้ีทําที่................................................................ 
วันที่..15.........เดือน...มกราคม............พ.ศ. .......2551.......... 

 
ขาพเจา..........นายมาตร....ศรีสีดา..................อายุ.......55..................ปอยูบานเลขที่....263/32......................................... 
หมูที่...2......................ตําบล....ศิลา.........................อําเภอ.......เมือง...............จังหวัด......ขอนแกน................................. 
ขอแสดงเจตนาไว  ดังมีขอความตอไปน้ี 

ขอ 1  ตามที่ทางราชการโดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลจะทําการ...เจาะบอนํ้าบาดาลและสรางระบบประปาน้ําบาดาล.... 
ใหบาน...โคกสี................................................หมูท่ี.......2................ตาํบล........ศิลา......................................................... 
อําเภอ...เมือง..................................................จังหวัด.....ขอนแกน.................................................น้ัน ขาพเจาทราบแลว 

ขอ 2 ขาพเจาขอมอบที่ดินของขาพเจาตามโฉนด/นส..........3ก........../สค.1 เลขที่.....2546.......................................... 
หมายเลข......458..........................หนาสํารวจ..........4.......................เลมที่.......2..........................หนาที่........2............... 
ต้ังอยูที่ตําบล.......ศิลา.....................................อําเภอ.......เมือง...................................จังหวัด......ขอนแกน...................... 
ใหแกทางราชการขนาดกวาง......15.เมตร.................................ยาว......20..เมตร............คิดเปนพื้นที่....300...ตารางเมตร 
ซ่ึงมีทางเขาออกไดตลอดเวลา เพื่อใหใชดําเนินการตามขอ 1  โดยไมมีคาตอบแทนไมวากรณีใดๆ  

ขอ 3  ขาพเจายินยอมใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเขาทําการร้ือถอนสิ่งกอสราง ตัดหรือถางตนไมพืชพันธุ หรือสิ่งกีด
ขวางในที่ดินของขาพเจา  อันจําเปนเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามขอ 1  โดยไมมีขอเรียกรองคาเสียหายหรือ
คาตอบแทนใดๆ จากทางราชการทั้งสิ้นทุกประการ 

ขอ 4  ขาพเจารับทราบแลววา  เม่ือขาพเจาไดลงนามในหนังสือฉบับน้ีแลว จะไมสามารถยกเลิกหรือเพิกถอนไดและ
หากมีการซื้อ ขาย หรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของขาพเจาใหกับบุคคลอื่น ขาพเจาจะแจงใหผูรับโอนทราบถึงขอผูกพันท่ีมีกับ
ทางราชการตามหนังสือน้ี 

ขอ 5  ตามขอความดังกลาวขางตนน้ี  ขาพเจาไดใหถอยคําดวยความสมัครใจ มิไดมีผูหน่ึงผูใดบังคับขูเข็ญ  หรือ
หลอกลวงดวยประการใดๆ และไดอาน/อานใหฟงแลวรับรองวาถูกตอง จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน พรอมแนบ
หลักฐานซึ่งรับรองสําเนาถูกตองมาดวยแลว  O สําเนาบัตรประชาชน  O สําเนาทะเบียนบาน  O สําเนาเอกสารสิทธิที่ดิน 
พรอมแสดงบริเวณที่ดินที่มอบให 

 
ลงชื่อ........................................................ผูมอบ  ลงชื่อ........................................................คูสมรสผูมอบ 
         (....นายมาตร....ศรีสีดา...............)            (........นางเจริญ.....ศรีสีดา...........) 

ลงชื่อ........................................................พยานเจาหนาที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
        (...นายอุทัย.....สามารถ............) 

ลงชื่อ........................................................พยาน 
        (...นายอํานวย....ศรีสมาน........) 
 

รูปท่ี 46  ตัวอยางหนังสือมอบที่ดินเพ่ือใชในการกอสรางบอนํ้าบาดาล  
(ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2549)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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สพบ.P1-F4/2 

แผนผังแสดงขอบเขตที่ดินท่ีมอบใหเพื่อสาธารณะประโยชน / ตําแหนงบอนํ้าบาดาล 
รหัสแผน......510340D028….…สถานที่เจาะ…เลขท่ี…263/32…………บาน.…โคกสี…..หมูที่…2………… 
ตําบล…ศิลา……อําเภอ……เมือง…………จังหวัด…..ขอนแกน………..เสนทาง......................................... 
ZONE…47Q………UTM E…272520………..…UTM N……1472500….ระวางแผนที่..........5542.II......... 
วันที่เจาะ…11…เดือน……มกราคม……..พ.ศ…2551….ความลึกเจาะ/ความลึกพัฒนา……120/116....เมตร 

บอตั้งอยูใน  O  ท่ีสาธารณะ  O ที่เอกชน   ผูถือกรรมสิทธิ์หรือเลขท่ีกรรมสิทธิ์.....นายมาตร...ศรีสีดา……. 

หมายเหตุ  สถานที่เจาะหากเปนที่เอกชนใหระบุช่ือเจาของที่ดินและมีหนังสือมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อใชเปนที่สาธารณะดวย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 47  ตัวอยางหนังสือมอบที่ดินเพ่ือใชในการกอสรางบอนํ้าบาดาล   
(ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549) (ตอ) 

ทิศเหนือ 

วัดโคกสี ตําบลศิลา  
อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน 

พื้นที่ 
ที่มอบให 

บานนายมาตร ศรีสีดา 
263/32 หมู2 ต.ศิลา  
อ.เมือง จ.ขอนแกน 

ทางหลวงหมายเลข 2906 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปท่ี 48  ตัวอยางรายงานการเจาะบอนํ้าบาดาล  (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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สพบ.P1-F6 

แบบฟอรมรายงานผลการเจาะบอนํ้าบาดาล 
 

 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 49  ตัวอยางรายงานผลการเจาะบอนํ้าบาดาล  (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2549)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  

83

 

สพบ. P2-F1/1 
แผนท่ีภูมิประเทศขนาด 1: 50,000  

ครอบคลุมหมูบานที่จะเขาไปสํารวจเปาลางบอนํ้าบาดาล 
บาน.......แมจะวาง.... หมูท่ี...8.....ตําบล......ทาสองยาง......... อําเภอ.....ทาสองยาง...... จังหวัด........ตาก....... 
ZONE....47Q.....UTM E.....489200......UTM N... 1928150..........................ระวางแผนที่.....4643-IV.......... 

 

รูปที่ 50  ตัวอยางแผนที่แสดงตําแหนงบอนํ้าบาดาลที่จะเปาลาง   (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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สพบ. P2-F1/2 

แบบฟอรมแสดงขอมูลบอนํ้าบาดาลเพื่อเตรียมการเปาลาง บริเวณบาน........นํ้าพอง.................. 
ตําบล........นํ้าพอง.......อําเภอ.........นํ้าพอง........จังหวัด........ขอนแกน..........และบริเวณใกลเคียง 

 

 

รูปที่ 51  ตัวอยางขอมูลบอนํ้าบาดาลที่จะเปาลาง  (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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รูปท่ี 52  ตัวอยางรายการตรวจเช็คอุปกรณกอนออกปฏิบัติงานเปาลางบอนํ้าบาดาล   
(ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2549)

สพบ.P2-F3 
รายการตรวจเช็คอุปกรณกอนออกปฏิบัติงาน 

หนวยฟนฟูบอบาดาล(เปาลาง) และระบบประปาหมูบาน..นํ้าพอง...... 
ศทบ.ภาค..3....วันที่..11...เดือน..มกราคม....พ.ศ.2551 

 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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สพบ.P2-F4 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติงานฟนฟูบอนํ้าบาดาล (เปาลาง) 
รหัสแผน…510340A001....บาน....นํ้าพอง.....หมูที่…2...ตําบล...นํ้าพอง......อําเภอ......นํ้าพอง........จังหวัด... ขอนแกน....... 
รหัสบาน.....07... ZONE..47Q..UTM E... 27500.... UTM N....1847020........ครัวเรือน.....256.....ประชากร....1256.......คน 
 

 
 

 
 

 
 

 

รูปที่ 53  ตัวอยางรายงานผลการปฏิบัติงานฟนฟูบอบอนํ้าบาดาล (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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สพบ.P2-F5 

แบบฟอรมรายงานผลการเปาลางพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
 

 
 

 
 

 
  

 

รูปที่ 54  ตัวอยางรายงานผลการเปาลางพัฒนาบอนํ้าบาดาล (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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สพบ.P3-F1 

แบบฟอรมขอมูลบอนํ้าบาดาลและเคร่ืองสูบนํ้าเพื่อทําการซอมภายใน บาน.........นํ้าพอง............... 
ตําบล.......นํ้าพอง............ อําเภอ.........นํ้าพอง........... จังหวัด....ขอนแกน......และบริเวณใกลเคียง 

 

 

รูปที่ 55  ตัวอยางขอมูลบอนํ้าบาดาลและเครื่องสูบนํ้าเพ่ือการซอมแซม  
(ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2549)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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สพบ.P3-F2 

แบบฟอรมแผนซอมเคร่ืองสูบนํ้าบาดาล 

 

 
 

รูปท่ี 56  ตัวอยางแผนซอมเคร่ืองสูบนํ้าบาดาล (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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สพบ.P2-F3 
รายการตรวจเช็คอุปกรณกอนออกปฏิบัติงาน เพื่อซอมแซมบอและเคร่ืองสูบนํ้าบาดาล 

หนวยฟนฟูบอบาดาล (เปาลาง) และระบบประปาหมูบาน..นํ้าพอง...... 
ศทบ.ภาค..3....วันที่..11...เดือน..มกราคม....พ.ศ.2551 

 
รูปที่ 57  ตัวอยางรายการตรวจเช็คอุปกรณกอนออกปฏิบัติงานเพื่อซอมแซมบอ 

และเคร่ืองสูบนํ้าบาดาล (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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สพบ.P3-F4 
แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติงานซอมเคร่ืองสูบนํ้าบาดาล 

รหัสแผน…510340A001....บาน....นํ้าพอง.....หมูที่…2...ตําบล...นํ้าพอง......อําเภอ......นํ้าพอง........จังหวัด...... ขอนแกน....... 
รหัสบาน.....07... ZONE..47Q..UTM E... 27500.... UTM N....1847020........ครัวเรือน.....256.....ประชากร........1256.......คน 
 

 
 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 58  ตัวอยางรายงานผลการปฏิบัติงานซอมเครื่องสูบนํ้าบาดาล  

(ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2549)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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สพบ.P3-F5 
แบบฟอรมรายงานผลการซอมเคร่ืองสูบนํ้าบาดาล 

 

 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 59  ตัวอยางรายงานผลการปฏิบัติงานซอมเครื่องสูบนํ้าบาดาล  
(ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2549)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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สพบ.P4-F1/1 

ขอมูลและข้ันตอนการตรวจสอบซอมระบบประปา 

1.  แผนท่ีภูมิประเทศขนาด 1 : 50,000 
2.  ขอมูลศักยภาพน้ําบาดาลแสดงใหเห็นวาถาจะตองเจาะบอนํ้าบาดาลใหมเพ่ือเปนแหลงนํ้าดิบทําประปา 

จะเจาะไดนํ้าในช้ันหินชุดอะไร หินประเภทอะไร ท่ีความลึกประมาณ ....... เมตร ถึง ........ เมตร คาดวา
จะไดนํ้าประมาณ ......... ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ถึง ........ ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ถาบริเวณหมูบาน
ไมมีศักยภาพนํ้าบาดาลเลย จะหางจากหมูบานในรัศมี 2,000 เมตร จะไดหรือหรือไมอยางไร 

3.  ขอมูลบอบาดาลเดิมภายในหมูบานเพ่ือพัฒนาและทดสอบปริมาณนํ้า พิจารณาทําเปนแหลงนํ้าดิบ 
ทําประปากอนพิจารณาเจาะบอบาดาลเพิ่มเติม 

รูปที่ 60  ตัวอยางขอมูลและขั้นตอนการตรวจสอบซอมระบบประปา  
(ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2549) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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สพบ. P4-F1/1 
แผนท่ีภูมิประเทศขนาด 1: 50,000  

ครอบคลุมหมูบานที่จะเขาไปสํารวจซอมระบบประปา 
บาน.......แมจะวาง.... หมูท่ี...8.....ตําบล......ทาสองยาง......... อําเภอ.....ทาสองยาง...... จังหวัด........ตาก....... 
ZONE....47Q.....UTM E.....489200......UTM N... 1928150..........................ระวางแผนที่.....4643-IV.......... 

 

รูปท่ี 61  ตัวอยางแผนที่แสดงตําแหนงซอมระบบประปา (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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สพบ.P4-F1/2 

แบบฟอรมแสดงศักยภาพน้ําบาดาลในบริเวณและโดยรอบหมูบานท่ีตองซอมระบบประปา 

จากผลการสํารวจบริเวณบาน....ทาจะวาง..........................................ตําบล ......ทาสองยาง.......................... 
อําเภอ......ทาสองยาง..............................................จังหวัด....ตาก............................................................... 
จุดท่ีเหมาะสมในการเจาะบอบาดาล คือ จุดท่ี …1……………....................................................................... 
ZONE..47Q......UTM E.....489200.................UTM N.........1928150.................ระวางแผนที่...4643-IV....... 
มีขอมูลรายละเอียดดังน้ี 
 

ระยะความลึก ชนิดของช้ันดิน-หิน หมายเหตุ 
0.0 - 13.0 ดินเหนียว  
13.0 - 31.0 ทรายเหลือง  
31.0 - 46.0 ดินเหนียว  
46.0 - 60.0 ทรายปนดิน  

   
   
   
   
   
   

 

ขอแนะนํา ................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

รูปท่ี 62  ตัวอยางขอมูลศักยภาพนํ้าบาดาลในบริเวณและโดยรอบหมูบาน 
ท่ีตองซอมระบบประปา  (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          มาตรฐาน ทบ ฐ 1000-2550 การปฏิบัติงานดาน 
  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล  
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สพบ.P4-F1/3 

แบบฟอรมตรวจสอบขอมูลบอนํ้าบาดาลเพื่อเปนแหลงนํ้าดิบสําหรับฟนฟูประปา 
ตําบล.......นํ้าพอง..........อําเภอ.........นํ้าพอง................ จังหวัด....ขอนแกน...........และบริเวณใกลเคียง 

 

 
 

 

รูปท่ี 63  ตัวอยางแบบฟอรมตรวจสอบขอมูลบอนํ้าบาดาลเพื่อเปนแหลงนํ้าดิบสําหรับฟนฟูประปา  
(ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2549)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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สพบ.P4-F2 

แบบฟอรมแผนซอมแซมระบบประปา 

 
 

 
 

รูปที่ 64  ตัวอยางแบบฟอรมแผนซอมแซมระบบประปา (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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สพบ.P4-F3 
รายการตรวจเช็คอุปกรณกอนออกปฏิบัติงาน 

หนวยฟนฟูบอบาดาล (เปาลาง) และระบบประปาหมูบาน…....บานนํ้าพอง....... 
ศทบ.ภาค.......3.......วันท่ี.....11.....เดือน......มกราคม....พ.ศ. ....2551...... 

 
รูปที่ 65  ตัวอยางรายการตรวจเช็คอุปกรณกอนออกปฏิบัติงานฟนฟูบอบาดาล 

และระบบประปาหมูบาน  (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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สพบ.P4-F4 
แบบฟอรมตรวจสอบขอมูลบอนํ้าบาดาลเพื่อเปนแหลงนํ้าดิบสําหรับฟนฟูประปา 

ตําบล.......นํ้าพอง..........อําเภอ.........นํ้าพอง................ จังหวัด....ขอนแกน...........และบริเวณใกลเคียง 
รหัสหมูบาน..07..บาน....นํ้าพอง...หมูท่ี..2..ตําบล...นํ้าพอง...อําเภอ...นํ้าพอง...จังหวัด....ขอนแกน  ประชากร...1,500………..
ครัวเรือน......... 532..... จํานวนระบบประปา..3...ระบบอยูในโครงการ............................วัน เดือน ป ที่สราง..14/05/2547…….

วัน เดือน ปที่ตรวจซอม....11/01/2551.... อยูในความดูแลของ.........ศทบ.ภาค 3............. 

 

 

 

 
รูปที่ 66  ตัวอยางขอมูลบอนํ้าบาดาลเพื่อเปนแหลงนํ้าดิบสําหรับฟนฟูประปา 

(ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2549)



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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สพบ.P4-F5 
แบบฟอรมรายงานผลการซอมแซมระบบประปา 

 

 

 
 

รูปท่ี 67  ตัวอยางแบบฟอรมรายงานผลการซอมระบบประปา  (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2549) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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โครงสรางและพจนานุกรมของฐานขอมูล 
การจัดแบงฐานขอมูล  

ขอมูลของระบบฐานขอมูลนํ้าบาดาลถูกจัดแบงเก็บอยูในฐานขอมูล (Database) รวมทั้งหมด 5 กลุม คือ 
(1) Pasutara Common  (2) Pasutara Main  (3) Pasutara Chem  (4) Pasutara Hydro  (5) Pasutara Geo  
ซ่ึงมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3 - 7 ดังน้ี  

ตารางที่ 3  ฐานขอมูล Pasutara Common 

ขอมลู ช่ือสดมภ ประเภท ขนาด คําอธิบาย หมายเหต ุ
1. AMPUR 
รายช่ืออําเภอ 

Id  Integer  4  รหัสเคร่ือง   
ProvinceID  Integer  4  รหัสจังหวัด  Province  
No  Character  2  รหัสอําเภอ   
Name  Character  30  ช่ืออําเภอ   
EName  Character  30  ช่ือภาษาอังกฤษ   
GWDCode  Character  4  รหัสเดิมของกน.   
BGDCode  Character  4  รหัสของกรมการปกครอง   

2. AQUIFER 
รายช่ือช้ันน้ํา 

Id  Integer  4  รหัสเคร่ือง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ช่ือช้ันน้ํา  
ename  Character  30  ช่ือภาษาอังกฤษ   

3. BITMAKE 
ยี่หอของ 
หัวเจาะ 

Id  Integer  4  รหัสเคร่ือง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ช่ือยี่หอของหัวเจาะ   
ename  Character  30  ช่ือภาษาอังกฤษ   

4. BITTYPE 
ประเภทของหัว
เจาะ 

Id  Integer  4  รหัสเคร่ือง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ช่ือประเภทของหวัเจาะ   
ename  Character  30  ช่ือภาษาอังกฤษ   

5. BWD สภาพ
น้ําบาดาลเชิง
อธิบาย 

Id  Integer  4  รหัสเคร่ือง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  คําอธิบายสภาพน้ํา   
ename  Character  30  คําอธิบายภาษาอังกฤษ   
Isusable  Integer  4  0=ใชการไมได 1=ใชการได   



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางที่ 3  ฐานขอมูล Pasutara Common (ตอ)  

ขอมลู ช่ือสดมภ ประเภท ขนาด คําอธิบาย หมายเหต ุ
6. CHEM-
TRACE ช่ือสาร
หรือคาท่ีใชในกา
รวิเคราะห
คุณภาพน้ําหรือ
สํารวจทางธรณีฟ
สิกส 

Id  Integer  4  รหัสเคร่ือง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  60  ช่ือของคา   
ename  Character  60  ช่ือภาษาอังกฤษ   
unitid  Integer  4  รหัสหนวยนับ (วดั)  Unit  
PictFormat  Character  20  รูปแบบการแสดงผล   
Type  Integer  1  1=ใชกับการวิเคราะหคุณภาพน้ํา   

7. DRILL-
METH วิธีการ
เจาะบอน้ํา
บาดาล 

Id  Integer  4  รหัสเคร่ือง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ช่ือของวิธีเจาะ   
ename  Character  30  ช่ือภาษาอังกฤษ   

8. EXPFLD 
สดมภสําหรับส
งออกขอมู
ลแบบกําหนด
เอง 
 
 

Id  Integer  4  รหัสเคร่ือง   
TableName  Character  15  ช่ือตาราง   
Name  Character  30  คําอธิบายสดมภ   
EName  Character  30  คําอธิบายภาษาอังกฤษ   
SelectList  Text  16  รายช่ือสดมภ   
WhereList  Text  16  เง่ือนไข   
JoinList  Text  16  วิธีการเชื่อมโยง   
PreCommand  Text  16  คําสั่งท่ีตองปฏิบัติกอน   

9. FIXUNIT 
รายช่ือหนวย 
ซอมบํารุง 

Id  Integer  4  รหัสเคร่ือง   
No  Character  10  รหัสหนวยซอมบาํรุง   
SectionID  Integer  4  รหัสหนวยงานตนสังกัด  Section  
OfficerID  Integer  4  รหัสหัวหนาหนวย  Officer  

10. HGFOR-
MATION ช้ัน
หินทางอุทก 
ธรณีวิทยา 

Id  Integer  4  รหัสเคร่ือง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ช่ือช้ันหิน   

ename  Character  30  ช่ือภาษาอังกฤษ   



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางที่ 3  ฐานขอมูล Pasutara Common (ตอ)  

ขอมลู ช่ือสดมภ ประเภท ขนาด คําอธิบาย หมายเหต ุ
11. HISTORY 
ประวัติการ
เปลีย่นแปลงท่ี
สําคัญของบอ 
นํ้าบาดาล 

Id  Integer  4  รหัสเคร่ือง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  คําอธิบาย   
ename  Character  30  คําอธิบายภาษาอังกฤษ   
Ischangestatu Integer  4  0=ไมตองเปลีย่นสถานะบอ  

่
 

12. MAP 
AMPUR การ
จับคูอําเภอกับ
ตารางแผนที่ 

Id  Integer  4  รหัสเคร่ือง   
mapsheetID  Integer  4  รหัสแผนของแผนที ่  
AmpurID  Integer  4  รหัสอําเภอ   

13. MAP- 
SHEET ตาราง
แผนทีข่อง
ประเทศไทย 

Id  Integer  4  รหัสเคร่ือง   
No  Character  10  เลขที่แผนของแผนที ่  
name  Character  30  ช่ือแผนแผนที่ (ถามี)   
utmMZ  Integer  1  โซนพิกัด (N,O,P,Q)   
utmEZ  Character  1  โซนพิกัด 47 หรือ 48   
lwlEasting  Integer  4  พิกัดออกตก ซายลาง   
lwlNorthing  Integer  4  พิกัดเหนือใต ซายลาง   
lwrEasting  Integer  4  พิกัดออกตก ขวาลาง   
lwrNorthing  Integer  4  พิกัดเหนือใต ขวาลาง   
uplEasting  Integer  4  พิกัดออกตก ซายบน   
uplNorthing  Integer  4  พิกัดเหนือใต ซายบน   
uprEasting  Integer  4  พิกัดออกตก ขวาบน   
uprNorthing  Integer  4  พิกัดเหนือใต ขวาบน   

14. MATE-
RIAL รายช่ือ
วัสดุที่ใชใน
การกอสราง
และพัฒนา 
บอน้ําบาดาล 

Id  Integer  4  รหัสเคร่ือง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ช่ือวัสด ุ  
ename  Character  30  ช่ือภาษาอังกฤษ   
unitID  Integer  4  รหัสหนวยนับ  Unit  
isCS  Integer  1  1=ใชทําชองรับน้าํ 0=วัสดุทัว่ไป   
rowno  Integer  1  ลําดับท่ีในการปอนขอมลู   



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางที่ 3  ฐานขอมูล Pasutara Common (ตอ)  

ขอมลู ช่ือสดมภ ประเภท ขนาด คําอธิบาย หมายเหต ุ
15. MUBAN 
รายช่ือหมูบาน 

Id  Integer  4  รหัสเคร่ือง   
TumbolID  Integer  4  รหัสตําบล  Tumbol  
No  Character  2  หมูที่   
Name  Character  60  ช่ือหมูบาน   
EName  Character  60  ช่ือภาษาอังกฤษ   
AltName  Text  16  ช่ืออื่นๆ (ถามี)   
GWDCode  Character  8  รหัสเดิมของกน.   
BGDCode  Character  8  รหัสของกรมการปกครอง   

16. NAME 
รายช่ือทั่วไป 

Id  Integer  4  รหัสเคร่ือง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
namesaluID  Integer  4  รหัสคํานําหนาช่ือ  Namesalu  
namegrpID  Integer  4  รหัสกลุม  Namegrp  
parentid  Integer  4  รหัสของหัวหนากลุม  Name  
name  Character  60  ช่ือ   
ename  Character  60  ช่ือภาษาอังกฤษ   
address  Text  16  ที่อยู   
telNO  Character  30  หมายเลขโทรศัพท   
faxNO  Character  30  หมายเลขโทรสาร   
email  Character  50  หมายเลข e-mail   
website  Character  50  Web site address   
conname  Character  50  ช่ือผูที่สามารถติดตอได   
conpost  Character  50  ตําแหนงของผูติดตอ   
contel  Character  30  โทรศัพทของผูติดตอ   
conemail  Character  50  e-mail ของผูติดตอ   

17. NAME-
GRP กลุม 
ของชือ่ 

Id  Integer  4  รหัสเคร่ือง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ช่ือกลุม   
ename  Character  30  ช่ือภาษาอังกฤษ   
isGovernment  Integer  4 1=เปนหนวยงานราชการ   



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางที่ 3  ฐานขอมูล Pasutara Common (ตอ)  

ขอมูล ชื่อสดมภ ประเภท ขนาด คําอธิบาย หมายเหตุ 
18. NAME -
SALU คํานํา 
หนาและ 
ลงทายชื่อ 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  คํานําหนาแบบยอ   
Prefix  Character  20  คํานําหนาแบบเต็ม   
Suffix  Character  20  คําลงทาย   
ENo  Character  10  คํานําหนาแบบยอ   
EPrefix  Character  20  คํานําหนาแบบเต็ม   
ESuffix  Character  20  คําลงทาย   

19. OFFICER 
รายช่ือ 
เจาหนาที่ของ
กรมทรัพยากร
นํ้าบาดาล 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  50  ชื่อเจาหนาที่   
ename  Character  50  ชื่อภาษาอังกฤษ   
SectionID  Integer  4  รหัสหนวยงานที่สังกัด  Section  
Position  Character  30  ตําแหนง   
NameSaluID  Integer  4  รหัสคํานําหนา  Namesalu  

19. OFFICER 
รายช่ือ 
เจาหนาที่ของ
กรมทรัพยากร
นํ้าบาดาล 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  50  ชื่อเจาหนาที่   
ename  Character  50  ชื่อภาษาอังกฤษ   
SectionID  Integer  4  รหัสหนวยงานที่สังกัด  Section  
Position  Character  30  ตําแหนง   
NameSaluID  Integer  4  รหัสคํานําหนา  Namesalu  

20. PROBE 
TYPE วิธีการ
ทดสอบทาง
ธรณีฟสิกสของ
หลุมเจาะ 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ชื่อวิธีการทดสอบ   
ename  Character  30  ชื่อภาษาอังกฤษ   

21. PROJECT 
รายช่ือโครงการ
ที่ทําใหเกิดการ
เจาะบอหรือที่มี
การนําบอไป 
รวมสนับสนุน 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ชื่อโครงการ   
ename  Character  30  ชื่อภาษาอังกฤษ   
Nameid  Integer  4  รหัสเจาของโครงการ  name  



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางที่ 3  ฐานขอมูล Pasutara Common (ตอ)  

ขอมูล ชื่อสดมภ ประเภท ขนาด คําอธิบาย หมายเหตุ 
22. PROVINCE 
รายช่ือจังหวัด 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  2  รหัสจังหวัด   
Name  Character  30  ชื่อจังหวัด   
EName  Character  30  ชื่อภาษาอังกฤษ   
Abbrv  Character  4  ตัวยอของจังหวัด   
EAbbrv  Character  3  ตัวยอภาษาอังกฤษ   
SectionID  Integer  4  อยูในความดูแลของ  Section  
RegionID  Integer  4  รหัสภาค  Region  
GWDCode  Character  2  รหัสเดิมของ กน.   
BGDCode  Character  2  รหัสของกรมการปกครอง   
WellPrefixID  Integer  4  รหัสของตัวอักษรนําหนาหมายเลขบ Wellprefix  

23. PTANA-
LYSIS วิธีการที่
ใชในการวิเคราะห
ผลของการสูบ
ทดสอบ 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ชื่อวิธีการวิเคราะห   
ename  Character  30  ชื่อภาษาอังกฤษ   

24. PUMP- 
METH วิธีการสูบ
ที่ใชในการสูบ
ทดสอบ 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ชื่อวิธีการ   
ename  Character  30  ชื่อภาษาอังกฤษ   

25. PUMP-
TESTFLOW 
วิธีการที่ใชในการ
วัดการไหล เวียน
ของน้ําในการสูบ

 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ชื่อวิธี   
ename  Character  30  ชื่อภาษาอังกฤษ   

26. PUMP-
TESTTYPE 
ประเภทของการ
สูบทดสอบ 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ชื่อประเภท   
ename  Character  30  ชื่อภาษาอังกฤษ   



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางที่ 3  ฐานขอมูล Pasutara Common (ตอ)  

ขอมูล ชื่อสดมภ ประเภท ขนาด คําอธิบาย หมายเหตุ 
27. PUMP-
TYPE ประเภท
ของเครื่องสูบนํ้า 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ชื่อประเภทเคร่ืองสูบ   
ename  Character  30  ชื่อภาษาอังกฤษ   

28. REGION 
รายช่ือภาคของ
ประเทศไทย 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ชื่อภาค   
ename  Character  30  ชื่อภาษาอังกฤษ   

28. REGION 
รายช่ือภาคของ
ประเทศไทย 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ชื่อภาค   
ename  Character  30  ชื่อภาษาอังกฤษ   

29. RIG รายช่ือ 
หนวยเจาะ 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
SectionID  Integer  4  รหัสหนวยงาน  Section  
No  Character  10  เลขที่หนวยเจาะ   
LicenseNo  Character  10  หมายเลขทะเบียนรถ   
OfficerID  Integer  4  หัวหนาหนวย  Officer  

30. ROCK 
รายช่ือช้ันดินและ
ช้ันหินทาง
ธรณีวิทยา 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ชื่อช้ันดินชั้นหิน   
ename  Character  30  ชื่อภาษาอังกฤษ   

31. SAVE- 
QUESTION แฟ
มเก็บรายการ
คําถามในการค
นหาและรายชื่อ

ใ 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
Name  Character  60  ชื่อ   
QuestionText  Text  16  ที่เก็บบันทึกขอมูล   
Type  Character  10  หนาจอที่เรียก   

32. SECTION 
หนวยงานใน
สังกัดของกรม
ทรัพยากรน้ํา
บาดาล 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ชื่อ   
ename  Character  30  ชื่อภาษาอังกฤษ   
OfficerID  Integer  4  รหัสหัวหนา (ผอ)  Officer  



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางที่ 3  ฐานขอมูล Pasutara Common (ตอ)  

ขอมูล ชื่อสดมภ ประเภท ขนาด คําอธิบาย หมายเหตุ 
33.SURVEY- 
METHOD วิธีการ
ที่ใชในการทําการ
สํารวจทางธรณีฟ
สิกส 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ชื่อวิธีการสํารวจ   
ename  Character  30  ชื่อภาษาอังกฤษ   
col1  Character  10  คาตรวจวัดที่ 1   
col2  Character  10  คาตรวจวัดที่ 2   
col3  Character  10  คาตรวจวัดที่ 3   
col4  Character  10  คาตรวจวัดที่ 4   
col5  Character  10  คาตรวจวัดที่ 5   
col6  Character  10  คาตรวจวัดที่ 6   

34. TEMP- 
LATEH แบบ 
ที่ใชในการวิ
เคราะห 
คุณภาพน้ํา 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ชื่อแบบ   
ename  Character  30  ชื่อภาษาอังกฤษ   
RepSection  Character  50  ตัวเช่ือมกับรายงาน   

35. TEMP- 
LATEL รายการค
าที่ใชในการวิ
เคราะหของแบบวิ
เคราะห 
ตางๆ 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
templateHID  Integer  4  รหัสแบบ  Templateh  
RowNo  Integer  1  บรรทัดที่   
ChemTraceID  Integer  4  รหัสคาที่วิเคราะห  Chemtrace  
RangeLow  Decimal  9  คาต่ําที่สุด   
RangeHigh  Decimal  9  คาสูงที่สุด   

36. TUMBOL 
รายช่ือตําบล 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
AmpurID  Integer  4  รหัสอําเภอ  Ampur  
No  Character  2  รหัสตําบล   
Name  Character  30  ชื่อตําบล   
EName  Character  30  ชื่อภาษาอังกฤษ   
HasMuban  Integer  1  0=ไมมีหมูบาน 1=มีหมูบาน   
GWDCode  Character  6  รหัสเดิมของ กน.   
BGDCode  Character  6  รหัสกรมการปกครอง   



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางที่ 3  ฐานขอมูล Pasutara Common (ตอ)  

ขอมูล ชื่อสดมภ ประเภท ขนาด คําอธิบาย หมายเหตุ 
37. UNIT รายชื่อ
หนวยนับ หนวย
วัดประเภทตางๆ 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง  Id  
No  Character  10  รหัสตั้งเอง  No  
Type  Integer  1  ประเภท 1) วัดระยะ 2) วัดปริมาณ 

ั   ั
Type  

name  Character  30  ชื่อ  name  
ename  Character  30  ชื่อภาษาอังกฤษ  ename  
isDefault  Integer  1  เปนหนวยมาตราฐานของประเภท  isDefault  
Conv2Def  Character  30  สูตรเพื่อใชแปลงเปน 1 หนวย

ั 
Conv2Def  

38. USCS การ
จับคูประเภทของ
ช้ันดินและช้ันหิน
กับมาตรฐาน 
ของ USCS 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัส USCS   
Rock1id  Integer  4  รหัสชั้นดินช้ันหินที่ 1   
Rock2id  Integer  4  รหัสชั้นดินช้ันหินที่ 2   
LithoDesc      

39. WELL- 
CLEAN วิธีการ
ทําความสะอาด 
บอนํ้าบาดาล 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ชื่อวิธีทําความสะอาด   
ename  Character 30  ชื่อภาษาอังกฤษ   

40. WELL-
PREFIX 
ตัวอักษรที่ใชนํา
หนาหมายเลข 
บอนํ้าบาดาล 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  ตัวอักษรนําหนา   
name  Character  30  คําอธิบาย   
ename  Character  30  คําอธิบายภาษาอังกฤษ   

41. WELL 
TYPE ประเภท
ของบอนํ้าบาดาล 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ชื่อประเภท   
ename  Character  30  ชื่อภาษาอังกฤษ   

42. WLMONM-
TH  วิธีการ
ตรวจวัดระดับนํ้า 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ชื่อวิธีตรวจวัด   
ename  Character  30  ชื่อภาษาอังกฤษ   

 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
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ตารางที่ 3  ฐานขอมูล Pasutara Common (ตอ)  

ขอมูล ชื่อสดมภ ประเภท ขนาด คําอธิบาย หมายเหตุ 
43. WLMON- 
REM หมายเหตุ
ประกอบการ
ตรวจวัดระดับนํ้า 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  หมายเหตุ   
ename  Character  30  หมายเหตุภาษาอังกฤษ   

44. WSMTH วิธีที่
ใชในการเก็บตัวอย
างนํ้า 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  30  ชื่อวิธีเก็บตัวอยาง   
ename  Character  30  ชื่อภาษาอังกฤษ   

ตารางที่ 4  ฐานขอมูล Pasutara Main 

ขอมูล ช่ือสดมภ  ประเภท  ขนาด  คําอธิบาย  หมายเหตุ  
1. WELL  
ทะเบียนบอ 
นํ้าบาดาล 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
Prefix  Character  4  ตัวอักษรนําหนา   
No  Integer  4  เลขที่บอ   
OrgNo  Character  20  เลขที่บอเดิม อางอิง   
ProjectID  Integer  4  รหัสโครงการ  Project  
WellStatus  Integer  1  สถานะของบอ  

1) ใชการได 2) ใชการไมไดช่ัวคราว  
ใ  ไ ไ  โ ใ 

 

DateStatus  Datetime  8  วันที่ท่ีเปลี่นสถานะ   
WellTypeID  Integer  4  ประเภทของบอ  Welltype  
OwnerID  Integer  4  รหัสเจาของบอ  Name  
SectionID  Integer  4  อยูในความดูแลของ  Section  
DrillerID  Integer  4  ชางเจาะ  officer  
SupervisorI Integer  4  ผูควบคุมการเจาะ  Officer  
DrillSite  Integer  1  1) ที่สาธารณะ 2) ที่เอกชน   
VillageNo  Character  2  หมูที่ หากไมพบใน muban   
VillageName  Character  100  สถานที่เจาะ   
VillageENa Character  50  สถานที่เจาะ  ภาษาอังกฤษ  
MapDirectio Character  50  ทิศทาง   
MapEDirecti Character  50  ทิศทาง  ภาษาอังกฤษ  



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางที่ 4  ฐานขอมูล Pasutara Main (ตอ)  

ขอมูล ช่ือสดมภ  ประเภท  ขนาด  คําอธิบาย  หมายเหตุ  
1. WELL  
ทะเบียนบอ 
นํ้าบาดาล (ตอ)  

HwyName  Character  50  เสนทาง   
HwyEName  Character  50  เสนทาง  ภาษาอังกฤษ  
RigID  Integer  4  รหัสหนวยเจาะ  Rig  
UnitDistance  Integer  4  หนวยวัดความลึก  Unit  
UnitRate  Integer  4  หนวยวัดปริมาณน้ํา  Unit  
UnitDiamete Integer  4  หนวยวัดเสนผาศูนยกลาง Unit  
DateStart  Datetime  8  วันที่เริ่มเจาะ  DateStart  
DateComple Datetime  8  วันที่เจาะเสร็จ  DateComplete  
DepthDrill  Decimal  5  ความลึกเจาะ  DepthDrill  
DepthDevel Decimal  5  ความลึกพัฒนา  DepthDevelop  
RecoverIN5  Decimal  5  ระยะคืนตัวใน 5 นาที  RecoverIN5  
RecoverIN1 Decimal  5  “ -------- “ ใน 10 นาที  RecoverIN10  
RecoverIN6 Decimal  5  “ -------- “ ใน 1 ช่ัวโมง  RecoverIN60  
wlStatic  Decimal  5  ระดับนํ้าน่ิง  wlStatic  
wlDrawdown  Decimal  5  ระยะคืนตัว  wlDrawdown  
Yield  Decimal  5  ปริมาณน้ํา  Yield  
DateStart  Datetime  8  วันที่เริ่มเจาะ  DateStart  
DateComple Datetime  8  วันที่เจาะเสร็จ  DateComplete  
DepthDrill  Decimal  5  ความลึกเจาะ  DepthDrill  
DepthDevel Decimal  5  ความลึกพัฒนา  DepthDevelop  
RecoverIN5  Decimal  5  ระยะคืนตัวใน 5 นาที  RecoverIN5  
RecoverIN1 Decimal  5  “ -------- “ ใน 10 นาที  RecoverIN10  
RecoverIN6 Decimal  5  “ -------- “ ใน 1 ช่ัวโมง  RecoverIN60  
wlStatic  Decimal  5  ระดับนํ้าน่ิง  wlStatic  
wlDrawdown  Decimal  5  ระยะคืนตัว  wlDrawdown  
Yield  Decimal  5  ปริมาณน้ํา  Yield  
wlAfter  Decimal  5  ระดับนํ้าหลังสูบ   
WaterTemp  Decimal  5  อุณหภูมิของนํ้า   
WellCleanID  Integer  4  วิธีทําความสะอาดบอ  Wellclean  
PumpMethI Integer  4  วิธีสูบทดสอบ  Pumpmeth  



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางที่ 4  ฐานขอมูล Pasutara Main (ตอ)  

ขอมูล ช่ือสดมภ ประเภท ขนาด คําอธิบาย หมายเหตุ 
1. WELL  
ทะเบียนบอ 
นํ้าบาดาล (ตอ)  

TimePump  Decimal  5  เวลาที่ทดสอบ (ชม.)   
TimeDrill  Decimal  5  เวลาที่เจาะ (ชม.)   
TimeWaste  Decimal  5  เวลาสูญเสีย (ชม.)   
WellDia-
meter  

Decimal  5  ขนาดของบอ   

isFlow  Integer  1  1) นํ้าพุ 0) ปกติ   

ecValue  Decimal  5  คาการนําไฟฟา   
bwdID  Integer  4  สภาพของน้ํา  Bwd  
MapSheetID  Integer  4  รหัสแผนแผนที่  Mapsheet  
utmMZ  Integer  1  โซน (N,O,P,Q)   
utmEZ  Character  1  โซน 47,48   
utmEasting  Integer  4  พิกัดออกตก   
utmNorthing  Integer  4  พิกัดเหนือใต   
z47Easting  Integer  4  พิกัดออกตกโซน 47   
z48Easting  Integer  4  พิกัดออกตกโซน 48   
z47Northing  Integer  4  พิกัดเหนือใตโซน 47   
z48Northing  Integer  4  พิกัดเหนือใตโซน 48   
Latitude  Integer  4  แลตติจูด   
Longitude  Integer  4  ลองกิจูด   
utmAccurac Character  1  ระดับความแมนยําของการหาพิกัด   
gsElevation  Decimal  5  ความสูงเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง   
gsAccuracy  Character  1  ระดับความแมนยําของการหาความสูง   
isELog  Integer  1  1) มี E-Log 0) ไมมี   
isResist  Integer  1  1) มีการสํารวจ 0) ไมมี   
isPumpTest  Integer  1  1) มีการทําสูบทดสอบ 0) ไมมี   
PumpTypeI Integer  4  รหัสเครื่องสูบ  Pumptype  
PumpCapac Decimal  5  กําลังเครื่องสูบ (แรงมา)   
DepthPump Decimal  5  ระยะของทอดูด   
isPipeInstall  Integer  1  1) ติดตั้งระบบประปา 0) ไมมี   
DatePipeIns
tall  

Datetime  8  วันที่ติดตั้งระบบประปา   
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ตารางที่ 4  ฐานขอมูล Pasutara Main (ตอ)  

ขอมูล ช่ือสดมภ  ประเภท  ขนาด  คําอธิบาย  หมายเหตุ  
1. WELL  
ทะเบียนบอ 
นํ้าบาดาล (ตอ)  

YearPipeIns Integer  4  ปงบประมาณที่ติดตั้งระบบประปา   
PipeOwnerI Integer  4  เจาของระบบประปา  Name  
isFilterTank  Integer  1  1) มีถังกรอง 0) ไมมี   
DrillByID  Integer  4  ผูดําเนินการเจาะ  Name  
DrillRemark  Text  16  หมายเหตุในการเจาะ   
isScreenHor Integer  1  1) ทอกรองแนวนอน 0) แนวตั้ง   

2. BITDRILL 
รายละเอียดการ
ใชหัวเจาะ 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
WellID  Integer  4  รหัสบอ  Well  
DepthFrom  Decimal  5  ความลึกจาก   
DepthTo  Decimal  5  ความลึกถึง   
BitTypeID  Integer  4  ประเภทของหัวเจาะ  Bittype  
BitMakeID  Integer  4  ยี่หอของหัวเจาะ  Bitmake  
BitSize  Integer  1  ขนาดของหัวเจาะ  น้ิว  
BitSize2  Integer  1  ขนาดของหัวเจาะ  หุน  
BitNo  Character  15  เลขที่ของหัวเจาะ   
BitCondition  Integer  1  สภาพของหัวเจาะ  %  
DrillTime  Integer  1  เวลาที่ใชเจาะ  ช่ัวโมง  
DrillMinute  Integer  1  เวลาที่ใชเจาะ  นาที  

3. DRILLLOG 
รายละเอียดการ
บรรยายชั้นดิน
ช้ันหินของชาง
เจาะ 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
WellID  Integer  4  รหัสบอ  Well  
DepthFrom  Decimal  5  ความลึกจาก   
DepthTo  Decimal  5  ความลึกถึง   
Rock1ID  Integer  4  รหัสช้ันดินช้ันหิน 1  Rock  
Rock2ID  Integer  4  รหัสช้ันดินช้ันหิน 2  Rock  
Remark  Text  16  คําบรรยาย   

4. RIGJOB 
รายละเอียดการ
ปฏิบัติงานของ
ชุดเจาะ 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
WellID  Integer  4  รหัสบอ  Well  
Date  Datetime  8  จากวันที่   
DateTo  Datetime  8  ถึงวันที่   
Remark  Text  16  รายละเอียดการปฏิบัติงาน   



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางที่ 4  ฐานขอมูล Pasutara Main (ตอ)  

ขอมูล ช่ือสดมภ  ประเภท  ขนาด  คําอธิบาย  หมายเหตุ  
5. WELL-BUILD 
(ตอ)  

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
WellID  Integer  4  รหัสบอ  Well  
DepthFrom  Decimal  5  ความลึกจาก   
DepthTo  Decimal  5  ความลึกถึง   
MaterialID  Integer  4  รหัสวัสดุ  Material  
FittingType  Character  1  ประเภทของชั้น (v,g,s,p,f)   
WellDiamete Decimal  5  ความกวาง  น้ิว  
WellDia-
meter2  

Integer  1  ความกวาง  หุน  

6. WELLCON- 
SUME 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
WellID  Integer  4  รหัสบอ  Well  
rowno  Integer  4  ลําดับที่   
MaterialID  Integer  4  รหัสวัสดุ  Material  
UnitID  Integer  4  รหัสหนวยนับ  Unit  
Amount  Decimal  5  ปริมาณที่ใช   

7. WELLCS Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
WellID  Integer  4  รหัสบอ  Well  
DepthFrom  Decimal  5  ความลึกจาก   
DepthTo  Decimal  5  ความลึกถึง   
DiamOut  Decimal  5  ขนาดเสนผาศูนยกลางดานนอก   
DiamIn  Decimal  5  ขนาดเสนผาศูนยกลางดานใน   
FittingType  Character  1  ประเภทของชั้น (b,p,s,o,m)   
MaterialID  Integer  4  รหัสวัสดุ  Material  
isFilter  Integer  1  1) เปนชวงรับนํ้า 0) ไมใช-ทอกรุ   
SLength  Decimal  5  ความยาวของทอกรอง (แนวนอน)   

8. WELLDRILL 
รายละเอียดวิธี
เจาะบอนํ้าบาดาล

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
WellID  Integer  4  รหัสบอ  Well  
DepthFrom  Decimal  5  ความลึกจาก   
DepthTo  Decimal  5  ความลึกถึง   



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางที่ 4  ฐานขอมูล Pasutara Main (ตอ)  

ขอมูล ช่ือสดมภ  ประเภท  ขนาด  คําอธิบาย  หมายเหตุ  
8. WELLDRILL 
รายละเอียดวิธี
เจาะบอนํ้าบาดาล

DrillMethID Integer  4  รหัสวิธีเจาะ  Drillmeth  
Diameter  Decimal  5  ขนาดของหลุมเจาะ  น้ิว  
Diameter2  Integer  1  ขนาดของหลุมเจาะ  หุน  

9. WELL- 
HISTORY 
ประวัติ 
ที่สําคัญของ 
บอนํ้าบาดาล 

Id  Integer  4  รหัสเคร่ือง   
WellID  Integer  4  รหัสบอ  Well  
HistoryID  Integer  4  รหัสประวัติ  History  
Date  Datetime  8  วันที่ที่เกิด   
WellStatus  Integer  1  สถานะใหมของบอ   

10. WELL 
PROJECT การ
เขารวม
โครงการของบ
อนํ้าบาดาล 

Id  Integer  4  รหัสเคร่ือง   
WellID  Integer  4  รหัสบอ  Well  
ProjectID  Integer  4  รหัสโครงการ  Project  
DateFrom  Datetime  8  จากวันที่   
DateTo  Datetime  8  ถึงวันที่   
StationNo  Character  15  เลขที่สถานีในโครงการ   

11. WELLMT-
HEADขอมูล 
การซอมบํารุง 
บอนํ้าบาดาล 
สวนหัว (ตามใบ
ปฏิบัติงาน) 

Id  Integer  4  รหัสเคร่ือง   
SectionID  Integer  4  รหัสหนวยงาน  Section  
Year  Integer  4  ปที่ปฏิบัติงาน  ปพ.ศ.  
No  Character  20  เลขที่ใบปฏิบัติงาน   
SupervisorID  Integer  4  ผูควบคุมชุดปฏิบัติงาน  Officer  

12. WELLMT- 
LINE ขอมูลการซ
อมบํารุงบอนํ้า
บาดาลสวน
รายละเอียด 
(รายบอในใบ
ปฏิบัติงาน) 

Id  Integer  4  รหัสเคร่ือง   
wellmtheadid  Integer  4  รหัสใบปฏิบัติงาน   
No  Integer  4  ลําดับที่   
RequestNo  Character  20  เลขที่คํารอง   
RequestByID  Integer  4  รหัสผูยื่นคํารอง  Name  
PerformByID  Integer  4  รหัสผูปฏิบัติงาน  Officer  
ProjectID  Integer  4  รหัสโครงการ  Project  
DateStart  Datetime  8  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน   

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมที่ 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางท่ี 4  ฐานขอมูล Pasutara Main (ตอ)  

ขอมูล ช่ือสดมภ  ประเภท  ขนาด  คําอธิบาย  หมายเหตุ  
12. WELLMT-
LINE ขอมูล 
การซอมบํารุง 
บอนํ้าบาดาลส
วนรายละเอียด 
(รายบอในใบ
ปฏิบัติงาน) 
(ตอ)  

Date 
Complete 

Datetime  8  วันที่เสร็จ   

WellID  Integer  4  รหัสบอ  Well  
isWellClean  Integer  1  1) งานเปาลาง 0) ไมใช   
isInstall  Integer  1  1) งานติดตั้ง 0) ไมใช   
isRemove  Integer  1  1) งานรื้อถอน 0) ไมใช   
isInspect  Integer  1  1) งานตรวจสอบ 0) ไม   

12. WELLMT-
LINE ขอมูล 
การซอมบํารุง 
บอนํ้าบาดาล 
สวนราย 
ละเอียด  
(รายบอในใบ
ปฏิบัติงาน) 

isFix  Integer  1  1) งานซอม 0) ไมใช   
isCap  Integer  1  1) งานปดบอ 0) ไมใช   
DepthBefore  Decimal  5  ความลึกกอน  ปฏิบัติงาน  
DepthAfter  Decimal  5  ความลึกหลัง   
WLBefore  Decimal  5  ระดับนํ้ากอน   
WLAfter  Decimal  5  ระดับนํ้าหลัง   
BwdBefore  Integer  4  สภาพน้ํากอน   
BwdAfter  Integer  4  สภาพน้ําหลัง   
Yield  Decimal  5  ปริมาณน้ําหลัง   
Drawdown  Decimal  5  ระยะคืนตัวหลัง   
PumptypeB Integer  4  เครื่องสูบกอน   
CapacityBef Decimal  5  กําลังเครื่องสูบกอน   
DepthSetBef Decimal  5  ระยะทอดูดกอน   
PumptypeAf Integer  4  เครื่องสูบหลัง   
CapacityAfte Decimal  5  กําลังเครื่องสูบหลัง   
DepthSetAft Decimal  5  ระยะทอดูดหลัง   
TimeTest  Integer  4  เวลาที่ทดสอบ  ชม.  
TimeResum Integer  4  เวลาน้ําคืนตัว  นาที  
TankSize 
Before  

Integer  4  ขนาดของถังกรองกอน  แกลลอน/นาที 

TankSizeAft Integer  4  ขนาดของถังกรองหลัง  แกลลอน/นาที 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางที่ 4  ฐานขอมูล Pasutara Main (ตอ)  

ขอมูล ช่ือสดมภ  ประเภท  ขนาด  คําอธิบาย  หมายเหตุ  
13. WELLS- 
CREEN 

WellID  Integer  4  รหัสบอ  Well  
ScreenYN  Character  1  1) มีทอกรอง 0) ไมมี   
Thickness  Decimal  5  ระยะของทอกรองรวม   
Interval  Character  250  ระยะของทอกรองทั้งหมด   
S1-S8 From  Decimal  5  ระยะทอกรองจาก   
S1-S8 To  Decimal  5  ระยะทอกรองถึง   
S1-S8 Diam  Decimal  5  ขนาดของทอกรอง   
S1-S8 Type  Character  4  ประเภทของทอกรอง   
S1-S8 Rock  Character  60  ช้ันดินชั้นหินในระยะของทอกรอง   

 

ตารางที่ 5  ฐานขอมูล Pasutara Chem   

ขอมูล ช่ือสดมภ  ประเภท  ขนาด  คําอธิบาย  หมายเหตุ  

1. ABHEAD  

 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  15  เลขที่ใบปฏิบัติการ   
Status  Integer  1  สถานะ 1) ยังไมไดวิเคราะห  

2) กําลังวิเคราะห 3) วิเคราะหเสร็จแลว  
 

wellID  Integer  4  รหัสบอ  Well  
DateLab  Datetime  8  วันที่วิเคราะห   
DateSample  Datetime  8  วันที่เก็บตัวอยาง   
LabTestByID  Integer  4  รหัสผูวิเคราะห  Officer  
CheckByID  Integer  4  รหัสผูตรวจสอบผล  Officer  
TemplateHID  Integer  4  รหัสแบบที่ใชวิเคราะห  Templateh  
wsMTHID  Integer  4  วิธีเก็บตัวอยาง   
ApprTaken  Text  16  สภาพของตัวอยาง   
ApprTested  Text  16  ลักษณะของตัวอยางขณะทดสอบ   
bwdID  Integer  4  สภาพน้ําตัวอยาง   
SampleType  Integer  1  ประเภทของตัวอยาง   
SampleDesc  Character  30  คําอธิบายประเภทของตย.   
OwnerID  Integer  4  รหัสเจาของบอ   



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมที่ 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางท่ี 5  ฐานขอมูล Pasutara Chem  (ตอ)   

ขอมูล ช่ือสดมภ  ประเภท  ขนาด  คําอธิบาย  หมายเหตุ  

1. ABHEAD  
(ตอ)  

 

WellNo  Character  20  เลขที่บอ/เลขที่อางอิง   
RequestByID  Integer  4  ผูยื่นคํารอง  Name  
ProvinceID  Integer  4  รหัสจังหวัด  Province  
AmpurID  Integer  4  รหัสอําเภอ  Ampur  
TumbolID  Integer  4  รหัสตําบล  Tumbol  
MubanID  Integer  4  รหัสหมุบาน  Muban  
DepthDrill  Decimal  5  ความลึกเจาะ   
DepthDevelop  Decimal  5  ความลึกพัฒนา   
wlStatic  Decimal  5  ระดับนํ้า   
wlDrawdown  Decimal  5  ระยะนํ้าลด   
Yield  Decimal  5  ปริมาณน้ํา   
utmMZ  Integer  1  โซน 47,48   
utmEZ  Character  1  โซน N,O,P,Q   
utmEasting  Integer  4  พิกัดออกตก   
utmNorthing  Integer  4  พิกัดเหนือใต   
DateCollect  Datetime  8  วันที่เก็บตัวอยาง   
CollectBy  Character  50  ผูเก็บตัวอยาง   
RequestNo  Character  15  เลขที่คํารอง   
ProjectID  Integer  4  รหัสโครงการ  Project  
VillageName  Character  100  ที่ต้ังบอ   
Remark  Text  16  สรุปผลการทดสอบ   

2. LABLINE Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
LabHeadID  Integer  4  รหัสใบปฏิบัติการ  Labhead  
ChemTraceID  Integer  4  รหัสสารที่วิเคราะห  Chemtrace  
ChemValue  Decimal  9  คาที่วิเคราะหได   
UnitID  Integer  4  รหัสหนวยวัด  Unit  

3. LABRE-SULT LabHeadID  Integer  4  รหัสใบปฏิบัติการ  Labhead  
vNO3  Decimal  9  ไนเตรท   
vF  Decimal  9  ฟลูออไรด   



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางที่ 5  ฐานขอมูล Pasutara Chem (ตอ)   

ขอมูล ช่ือสดมภ  ประเภท  ขนาด  คําอธิบาย  หมายเหตุ  

3. LABRE-SULT
(ตอ)  

vPb  Decimal  9  ตะกั่ว   
vTurbid  Decimal  9  ความขุน   
vNO2  Decimal  9  ไนไทรต   
vCu  Decimal  9  ทองแดง   
vTH  Decimal  9  ความกระดางทั้งหมด   
vNa  Decimal  9  โซเดียม   
vColor  Decimal  9  สี (แพลทินัม-โคบอลต)   
vTDS  Decimal  9  ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได   
vMn  Decimal  9  แมงกานิส   
vCO3  Decimal  9  คารบอเนต   
vSPCon  Decimal  9  การนําไฟฟา   
vMg  Decimal  9  แมกนีเซียม   
vCO2  Decimal  9  คารบอนไดออกไซด   
vSO4  Decimal  9  ซัลเฟต   
vK  Decimal  9  โพแทสเซียม   
vCl  Decimal  9  คลอไรด   
vpH  Decimal  9  ความเปนกรด-ดาง   
vHCO3  Decimal  9  ไบคารบอเนต   
vCa  Decimal  9  แคลเซียม   
vZn  Decimal  9  สังกะสี   
vArsn  Decimal  9  สารหนู   
vNonCh  Decimal  9  ความกระดางถาวร   
vFe  Decimal  9  เหล็ก   



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมที่ 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางท่ี 6  ฐานขอมูล Pasutara Hydro 

ขอมูล ช่ือสดมภ  ประเภท  ขนาด  คําอธิบาย  หมายเหตุ  
1. HGLOGH การ
ลําดับชั้นหินทาง
อุทกธรณีวิทยา 
สวนหัว (รายใบ
ปฏิบัติการ) 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
WellID  Integer  4  รหัสบอ  Well  
No  Character  10  เลขที่ใบปฏิบัติการ   
Date  Datetime  8  วันท่ีใบปฏิบัติการ   
LogByID  Integer  4  รหัสผูทําการบรรยาย  Officer  
CheckByID  Integer  4  รหัสผูตรวจสอบ  Officer  
unitDistanceID  Integer  4  รหัสหนวยความลึก  Unit  
LogRef  Character  50  แหลงท่ีใชอางอิงในการบรรยาย   
LogByID  Integer  4  รหัสผูทําการบรรยาย  Officer  

2. HGLOGL 
รายละเอียดหมวด
หินทางอุทกธรณี-
วิทยาตามระดับ
ความลึกของบอ 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
HgLogHID  Integer  4  รหัสใบปฏิบัติการ  Hglogh  
DepthFrom  Decimal  5  ความลึกจาก   
DepthTo  Decimal  5  ความลึกถึง   
HGFormationID  Integer  4  รหัสหมวดหิน  Hgformation  
isEOF  Integer  1  1) สิ้นสุดของหมวดหิน   

3. HGLOGD 
รายละเอียดชั้นนํ้า
ตามระดับความลึก
ของบอ 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
HgLogHID  Integer  4  รหัสใบปฏิบัติการ  Hglogh  
DepthFrom  Decimal  5  ความลึกจาก   
DepthTo  Decimal  5  ความลึกถึง   
AquiferID  Integer  4  รหัสช้ันนํ้า  Aquifer  

4. PUMPTESTH 
ใบปฏิบัติการสูบ
ทดสอบ 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  15  เลขที่ใบปฏิบัติการ   
Date  Datetime  8  วันท่ีปฏิบัติการ   
WellID  Integer  4  รหัสบอ  Well  
PumpTestByID  Integer  4  รหัสผูปฏิบัติการ  Officer  
CheckByID  Integer  4  รหัสผูตรวจสอบ  Officer  
PumpTypeID  Integer  4  รหัสเครื่องสูบ  Pumptype  
PumpCapacity  Decimal  5  กําลังของเครื่องสูบ   
DepthPumpSet  Decimal  5  ระยะของทอดูด   



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางที่ 6  ฐานขอมูล Pasutara Hydro (ตอ)  

ขอมูล ช่ือสดมภ  ประเภท  ขนาด  คําอธิบาย  หมายเหตุ  
5. PUMPTESTL 
ระดับนํ้าและ
ปริมาณน้ําในชวง
เวลาตางๆ ของ
การสูบทดสอบ 

UnitDistanceID  Integer  4  รหัสหนวยความลึก  Unit  
UnitRateID  Integer  4  รหัสหนวยปริมาณน้ํา  Unit  
DepthWell  Decimal  5  ความลึกของบอ   
wlStatic  Decimal  5  ระดับนํ้า   
ElvDatum  Decimal  5  ความสูงของปากบอ   
WlBelowDatum  Decimal  5  ระดับนํ้าจากปากบอ   
PumpTestTypeID  Integer  4  รหัสวิธีการสูบทดสอบ  Pumptesttype  
PumpTestFlowID  Integer  4  วิธีการวัดปริมาณน้ํา  Pumptestflow  
IsObservation  Integer  1  1) เปนบอสังเกตการณ   
Dist2Pumping  Decimal  5  ระยะหางจากบอสูบ   
PumpingWellID  Integer  4  รหัสบอสูบ  Well  
WlMonMthID  Integer  4  วิธีการวัดระดับน้ํา  Wlmonmth  
AquiferID  Integer  4  ช้ันนํ้าที่ทดสอบ  Aquifer  

6. PUMPTEST-
RESULT การวิ
เคราะหผลของการ
สูบทดสอบ 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
PumpTestHID  Integer  4  รหัสใบปฏิบัติการ  Pumptesth  
CalcByID  Integer  4  รหัสผูวิเคราะห  Officer  
Date  Datetime  8  วันที่วิเคราะห   
PTAnalysisID  Integer  4  วิธีการวิเคราะห คํานวณ  Ptanalysis  
ReportNo  Character  50  อางถึงรายงาน   
Tvalue  Decimal  9  คา Transmissivity   
Kvaue  Decimal  9  คา K   
Svalue  Decimal  9  คา Storage coefficient   
unitTID  Integer  4  หนวยของคา T  Unit  
unitKID  Integer  4  หนวยของคา K  Unit  

7. WELLRUN 
HEAD ชุดของบ
อสังเกตุการณ 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  60  ช่ือชุด   
ename  Character  60  ช่ือภาษาอังกฤษ   



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมที่ 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางท่ี 6  ฐานขอมูล Pasutara Hydro (ตอ)  

ขอมูล ช่ือสดมภ  ประเภท  ขนาด  คําอธิบาย  หมายเหตุ  
8. WELLRUN- 
LINE รายละเอียด 
บอในชุด 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
wellrunheadid  Integer  4  รหัสชุด  Wellrunhead  
rowno  Integer  4  ลําดับที่   
wellid  Integer  4  รหัสบอ  Well  

9. WLRUN-
GROUP กลุม 
ของการปฏิบัติ-
การตรวจวัดระดับ
นํ้า 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  10  รหัสตั้งเอง   
name  Character  60  ช่ือกลุม   
ename  Character  60  ช่ือภาษาอังกฤษ   

10. WLEVEL-
HEAD ใบ
ปฏิบัติการตรวจวัด
ระดับนํ้า 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
Date  Datetime  8  วันที่ของใบปฏิบัติการ   
WLRunGroupID  Integer  4  รหัสกลุม  Wlrungroup  
Year  Integer  4  ปของการปฏิบัติการ  พ.ศ.  
No  Character  15  เลขที่ใบปฏิบัติการ   
RunByID  Integer  4  รหัสผูปฏิบัติการ  Officer  
CheckByID  Integer  4  รหัสผูตรวจสอบ  Officer  
UnitDistanceID  Integer  4  รหัสหนวยของระดับนํ้า  Unit  
WellRunHeadID  Integer  4  รหัสชุดของบอ  Wellrunhead  
Id Integer 4 รหัสเครื่อง  
wlevelheadid Integer 4 รหัสใบปฏิบัติการ  
Wlevelhead Integer 4   
wlmonrem Integer  4 รหัสหมายเหตุ  
wlmonmth Integer 4 รหัสวิธีการตรวจวัด  
rowno  Integer  4  ลําดับที่  
Wellno Integer 4 รหัสบอ  
date Datetime 8 วันที่และเวลาตรวจวัด  
wlStatic Decimal 5 ระดับนํ้า  
isFlow Integer 1 1) นํ้าพุ 0) ปกติ  

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางที่ 7  ฐานขอมูล Pasutara Geo  

ขอมูล ช่ือสดมภ  ประเภท  ขนาด  คําอธิบาย  หมายเหตุ  
1. LITHOHEAD 
ใบปฏิบัติการ
บรรยายราย 
ละเอียดชั้นดิน 
ช้ันหินของบอ 
นํ้าบาดาล 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  20  เลขที่ใบปฏิบัติการ   
Date  Datetime  8  วันที่บรรยาย   
WellID  Integer  4  รหัสบอ  Well  
LogBy  Character  30  ผูบรรยาย   
CheckBy  Character  30  ผูตรวจสอบ   
Depth2BDR  Decimal  5  ความลึกถึงชั้นหินแข็ง   
unitDistanceID  Integer  4  รหัสหนวยความลึก  Unit  
Aquifer1ID  Integer  4  รหัสช้ันนํ้าที่ 1  aquifer  
Aquifer2ID  Integer  4  รหัสช้ันนํ้าที่ 2  aquifer  
Aquifer3ID  Integer  4  รหัสช้ันนํ้าที่ 3  aquifer  

2. LITHOLINE 
รายละเอียดการ
บรรยาย
รายละเอียดชั้นดิน
ช้ันหินตามระดับ
ความลึก 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
LithoHeadID  Integer  4  รหัสใบปฏิบัติการ  Lithohead  
DepthFrom  Decimal  5  ความลึกจาก   
DepthTo  Decimal  5  ความลึกถึง   
Rock1ID  Integer  4  รหัสช้ันดินช้ันหิน 1  rock  
Rock2ID  Integer  4  รหัสช้ันดินช้ันหิน 2  rock  
Remark  Text  16  คําบรรยายรายละเอียด   

3. PROBELOGH 
ใบปฏิบัติการ
ทดสอบทางธรณี 
ฟสิกสของหลุมเจาะ 
(E-Log) 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  15  เลขที่ใบปฏิบัติการ   
Date  Datetime  8  วันที่ปฏิบัติการ   
WellID  Integer  4  รหัสบอ  Well  
LogByID  Integer  4  รหัสผูปฏิบัติ  Officer  
CheckByID  Integer  4  รหัสผูตรวจสอบ  Officer  
ProbeTypeID  Integer  4  รหัสวิธีการทดสอบ  Probetype  
UnitDistanceID  Integer  4  รหัสหนวยความลึก  Unit  
ProbeFluidEC  Decimal  9  คาการนําไฟฟาของของเหลว   
isMultiple  Integer  1  1) ทดสอบหลายคา 0) ทดสอบค

ี
 

ChemTrace1ID  Integer  4  รหัสคาที่ทดสอบ 1  Chemtrace  



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมที่ 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางท่ี 7  ฐานขอมูล Pasutara Geo (ตอ)  

ขอมูล ช่ือสดมภ  ประเภท  ขนาด  คําอธิบาย  หมายเหตุ  
3. PROBELOGH 
ใบปฏิบัติการ
ทดสอบทางธรณี 
ฟสิกสของหลุมเจาะ 
(E-Log)(ตอ)  

ChemTrace2ID  Integer  4  รหัสคาที่ทดสอบ 2  Chemtrace  
ChemTrace3ID  Integer  4  รหัสคาที่ทดสอบ 3  Chemtrace  
ChemTrace4ID  Integer  4  รหัสคาที่ทดสอบ 4  Chemtrace  
ChemTrace5ID  Integer  4  รหัสคาที่ทดสอบ 5  Chemtrace  
ChemTrace6ID  Integer  4  รหัสคาที่ทดสอบ 6  Chemtrace  

4. PROBELOG-LM
ราย ละเอียดของค
าที่ทดสอบตาม
ความลึก (แบบ
หลายคา) 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
ProbeLogHID  Integer  4  รหัสใบปฏิบัติการ  Probelogh  
DepthRead  Decimal  5  ที่ระดับความลึก   
Trace1Value  Decimal  9  คาที่ 1   
Trace2Value  Decimal  9  คาที่ 2   
Trace3Value  Decimal  9  คาที่ 3   
Trace4Value  Decimal  9  คาที่ 4   
Trace5Value  Decimal  9  คาที่ 5   
Trace6Value  Decimal  9  คาที่ 6   

5. PROBELOG-
LS รายละเอียด
ของคาที่ทดสอบ
ตามความลึก 
(แบบคาเดียว) 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
ProbeLogHID  Integer  4  รหัสใบปฏิบัติการ  Probelogh  
DepthRead  Decimal  5  ที่ระดับความลึก   
TraceValue  Decimal  9  คาที่ทดสอบได   

6. SURVEYH ใบ
ปฏิบัติการสํารวจ
ทางธรณี 
ฟสิกส 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
No  Character  20  เลขที่ใบปฏิบัติการ   
RequestNo  Character  20  เลขที่คําขอใหปฏิบัติการ   
RequestByID  Integer  4  รหัสผูขอ  Name  
SurveyByID  Integer  4  รหัสผูทําการสํารวจ  Officer  
CheckByID  Integer  4  รหัสผูตรวจสอบ  Officer  
ProjectID  Integer  4  รหัสโครงการ  Project  
DateStart  Datetime  8  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน   
DateComplete  Datetime  8  วันที่สิ้นสุด   



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางที่ 7  ฐานขอมูล Pasutara Geo (ตอ)  

ขอมูล ช่ือสดมภ  ประเภท  ขนาด  คําอธิบาย  หมายเหตุ  
6. SURVEYH ใบ
ปฏิบัติการสํารวจ
ทางธรณี ฟสิกส 
(ตอ)  

ProvinceID  Integer  4  รหัสจังหวัดที่สํารวจ  Province  
AmpurID  Integer  4  รหัสอําเภอ  Ampur  
TumbolID  Integer  4  รหัสตําบล  Tumbol  

7. SURVEYL 
รายละเอียดของ
จุดสํารวจในการ
ปฏิบัติการ 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
SurveyHID  Integer  4  รหัสใบปฏิบัติการ  Surveyh  
WellID  Integer  4  รหัสบอที่เจาะในอนาคต  Well  
SurveyMethodID  Integer  4  รหัสวิธีการสํารวจ  Surveymethod  
SpotNo  Character  6  เลขที่จุดสํารวจ   
utmMZ  Integer  1  โซน 47,48   
utmEZ  Character  1  โซน N,O,P,Q   
utmEasting  Integer  4  พิกัดออก-ตก   
utmNorthing  Integer  4  พิกัดเหนือ-ใต   
z47Easting  Integer  4  พิกัดออก-ตกโซน 47   
z48Easting  Integer  4  พิกัดออก-ตกโซน 48   
z47Northing  Integer  4  พิกัดเหนือ-ใตโซน 47   
z48Northing  Integer  4  พิกัดเหนือ-ใตโซน 48   
gsElevation  Decimal  5  ความสูงเหนือระดับน้ําทะเลปาน  

8. SURVEYD  
คาที่สํารวจได
ตามระดับความ
ลึกของแตละจุด
สํารวจ 

Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   
SurveyLID  Integer  4  รหัสจุดสํารวจ  Surveyl 
DepthRead  Decimal  5  ที่ระดับความลึก   
Trace1Value  Decimal  9  คาที่ 1   
Trace2Value  Decimal  9  คาที่ 2   
Trace3Value  Decimal  9  คาที่ 3   
Trace4Value  Decimal  9  คาที่ 4   
Trace5Value  Decimal  9  คาที่ 5   
Trace6Value  Decimal  9  คาที่ 6   
Id  Integer  4  รหัสเครื่อง   

 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10) 
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน  รายการคําศัพท คําแปล และความหมาย 
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alluvium1 ตะกอนนํ้าพา กรวด หิน ดิน ทราย และส่ิงอื่นๆ ท่ีนํ้านําพาไปสะสมตัว ณ บริเวณ
ใดบริเวณหน่ึง เชน ตามรองนํ้า เรียกวา แหลงทับถมรองนํ้า 
(channel-fill deposit) ตามที่ราบน้ําทวมถึง เรียกวา ส่ิงทับถมท่ีราบ
นํ้าทวมถึง (flood plain deposit) ตามพ้ืนทะเลสาบ เรียกวา ส่ิงทับ
ถมในทะเลสาบ (lacustrine deposit) 

analytical model แบบจําลองการ
วิเคราะห 

แบบจําลองที่ใชคํานวณและวิเคราะหหาคําตอบโดยทางตรง  

aquiclude1 ช้ันหินซับนํ้า ช้ันหินหรือช้ันตะกอนที่มีสมบัติคอนขางไมยอมใหนํ้าซึมผาน แตมี
ความสามารถในการดูดซึมนํ้าเขาไวในตัวอยางชาๆ เน่ืองจากมี
ชองวางระหวางอนุภาคเล็กมาก ช้ันหินน้ีจึงทําหนาท่ีเปนขอบเขต
บนหรือลางของชั้นหินอุมนํ้า นอกจากน้ี นํ้าท่ีมีอยูในตัวยังมี
ความเร็วไมพอท่ีจะใหนํ้ากับบอนํ้าบาดาลหรือเปนนํ้าพุได 

Aquifer Storage 
and Recovery 
(ASR) 

การกักเก็บนํ้า
บาดาลและการ
คืนสภาพของ
ช้ันนํ้า 

การเติมนํ้าลงสูช้ันหินอุมนํ้าผานบอนํ้าบาดาล ซ่ึงบอนํ้าบาดาล  
ทําหนาท่ีเปนทั้งบอเติมนํ้าและบอสูบนํ้าในบอเดียวกัน  

aquifer test8 การทดสอบชั้น
หินอุมนํ้า 

การทดสอบเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางชลศาสตรของช้ันหินอุมนํ้า 

aquifer1 ช้ันหินอุมนํ้า,  
ช้ันนํ้า 

ช้ันหินหรือช้ันตะกอนที่มีสมบัติยอมใหนํ้าซึมเขาไดงาย เน่ืองจากมี
ชองวางระหวางตะกอนกวาง หรือมีโพรงหรือรอยแตกตอเน่ืองกัน 
จึงทําใหเก็บนํ้าไวไดเปนปริมาณมาก จนกลายเปนแหลงนํ้าใตดิน 
ช้ันหินน้ีอยูในเขตอิ่มนํ้า (saturated zone) ตัวอยางไดแก หินทราย 
หินปูน ช้ันตะกอนทราย ช้ันกรวด เปนตน  

aquitard1 ช้ันหินตานนํ้า ช้ันหินกันนํ้า (confining bed) ที่ทําหนาที่ชะลอความเร็วของนํ้าใต
ดินไว (ตานไว) แตไมปองกันการไหลผานของนํ้าจากช้ันหินอุมนํ้าที่
อยูติดกันน้ัน จัดเปนช้ันหินกันนํ้าร่ัวซึม (leaky confining bed) นํ้าที่
ไหลในช้ันหินตานนํ้าน้ีมีความเร็วไมพอท่ีจะใหนํ้ากับบอบาดาลหรือ
เปนนํ้าพุ แตอาจเปนช้ันเก็บนํ้าสําหรับนํ้าใตดินได 
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artesian aquifer5 ช้ันนํ้ามีแรงดัน ช้ันนํ้าท่ีอยูภายใตความดันอุทกสถิต 

artesian well1 บอนํ้าบาดาลมี
แรงดัน 

บอท่ีเจาะลงไปถึงช้ันหินอุมนํ้าและเปนชองทางใหนํ้าบาดาลทะลักตัว
สูงขึ้นมาในบอ โดยมีระดับนํ้าสูงกวาช้ันนํ้าบาดาล แตไมจําเปนตอง
สูงจนนํ้าบาดาลไหลออกจากปากบอที่ผิวดินก็ได ถามีแรงดันสูงจน
ทําใหนํ้าไหลออกจากปากบอ เรียกวา บอนํ้าพุ (flowing well) 

artificial filter 
packing 

การกรุทอกรอง
นํ้าดวยกรวด
คัดขนาด 

การเติมกรวดกรุทอกรองนํ้าขางบอ ในกรณีเม็ดตะกอนชั้นนํ้ามีคา
สัมประสิทธิ์ความสมํ่าเสมอนอยกวา 3 หรือหินอุมนํ้าท่ีตะกอนมี
ขนาดไลเล่ียกัน ขนาดของกรวดกรุประมาณ 5 เทาของตะกอนที่ 
D50 จากกราฟการกระจายตัวของเม็ดตะกอน 

artificial 
recharge15  

การเติมนํ้า การเพิ่มเติมนํ้าบาดาลในอัตราท่ีสูงกวาอัตราในธรรมชาติ โดย
วิธีการตางๆ ของมนุษยตามโอกาสและปจจัยที่เหมาะสม  

bailer กระบอกตัก กระบอกทําดวยโลหะหรือพลาสติกหรือวัสดุอื่นๆ ใชสําหรับหยอนลง
ในบอเพ่ือตักนํ้าหรือเศษดินเศษหิน สําหรับการเก็บตัวอยางนํ้าและ
เศษดินหินจากการเจาะบอนํ้าบาดาล 

bentonite1 เบนทอไนต ดินท่ีประกอบดวยแรดินกลุมสเมกไทตเปนสวนใหญ กอนแตงให
สะอาดอาจมีสีเหลืองอมนํ้าตาล สีเขียว สีเขียวอมนํ้าเงิน สีนํ้าเงิน 
หรือสีชมพู เบนทอไนตที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปจะมีสีเหลือ
งอมนํ้าตาลหรือสีแดงออน  เบนทอไนต แบงออกได 2 ชนิด คือ  
1. ชนิดพองตัวมาก ใชทําโคลนเจาะ ในการเจาะสํารวจ ทําแบบหลอ
ทราย เปนตน 2. ชนิดไมพองตัวหรือพองตัวไดนอย ใชดูดซับนํ้ามัน
และฟอกสี เปนตน  

Biochemical 
Oxygen 
Demand (BOD)  

คาบีโอดี คาปริมาณออกซิเจนท่ีจุลชีพตองการใชในการยอยสลายสารอินทรีย
ในนํ้า  

bioremediation การฟนฟูทาง
ชีวภาพ 

กระบวนการบําบัดทางชีวภาพเพื่อทําลายหรือลดความเขมขนของ
สารอันตรายในบริเวณที่มีการปนเปอนในแหลงนํ้าหรือในดิน เชน 
การกําจัดสารอันตรายในน้ําบาดาล ดิน หนองนํ้า และกากตะกอน 
เปนตน เพื่อกูหรือฟนฟูโดยวิธีการทางชีวภาพ เชน การเติม
แบคทีเรียใหไปกินสารอันตราย เปนตน 
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boundary 
condition 

เงื่อนไข
ขอบเขต 

การกําหนดขอบเขตของแบบจาํลองเชิงคณิตศาสตรดวยเงื่อนไขทาง
ชลศาสตรของระบบอุทกธรณีวิทยา ท่ีไดจากขอมูลทางกายภาพใน
การจัดทําแบบจําลองเชิงคณิตศาสตร 

brackish water16 นํ้ากรอย นํ้าที่มีความเค็มอยูระหวางนํ้าจืดและนํ้าทะเล หรือมีคาความเขมขน
ของสารละลายมวลรวมทั้งหมด (TDS) ต้ังแต 1,000-10,000 
มิลลิกรัม/ลิตร 

brine นํ้าเกลือ นํ้าเกลือที่มีความเขมขนของปริมาณสารละลายทั้งหมดมากกวา 
100,000 มก./ล. 

cable tool 
drilling rig 

เคร่ืองเจาะแบบ
กระแทก 

เครื่องเจาะแบบกระแทกเปนเครื่องเจาะบอนํ้าบาดาลขนาดใหญ  ใช
ในการเจาะบอนํ้าบาดาลขนาดใหญและลึก  บอท่ีมีเสนผาศูนยกลาง
ตั้งแต  8-60  เซนติเมตร  สามารถเจาะในหินแข็งไดลึกถึง  600  
เมตร  เจาะในหินแข็งไดดีกวาหินรวน 

calibration การปรับเทียบ กระบวนการปรับเทียบความถูกตองของแบบจาํลอง โดยการ
เปรียบเทียบคาตัวแปรของการคํานวณผลการจําลอง ตอผลการวัด
คาตัวแปรที่วัดจากสนามหรือในหองปฏิบัติการ เชน คุณสมบัติทาง
ชลศาสตรของหินอุมนํ้าและเงื่อนไขขอบเขตของแบบจําลอง เปนตน 

caliper log การหยั่งธรณี
หลุมเจาะโดย
การวัดขนาด 
หลุมเจาะ 

การหยั่งธรณีหลุมเจาะท่ีแสดงถึงขนาดเสนผานศูนยกลางของหลุม
เจาะตามความลึก โดยใชกามวัดท่ีกางออกเพ่ือวัดความกวางของ
หลุม ในขณะท่ีดึงหัววัดขึ้นจากกนหลุม 

carcinogen สารกอมะเร็ง สารเคมีท่ีเปนสาเหตุของโรคมะเร็ง 

carcinogen 
slope factor 

ระดับพิษของ
สารเคมีที่มี
แนวโนมใหเกิด
มะเร็ง 

ระดับปริมาณสารกอมะเร็งท่ีบงบอกวาเปนอันตรายตอรางกาย 

casing ทอกรุ ทอโลหะหรือพีวีซีที่ใชใสลงไปในหลุมเจาะหรือบอเจาะในระหวาง
การเจาะหรือหลังการเจาะ แลวอัดซีเมนตเขาไปเพื่อใหอยูกับท่ี เปน
ทอท่ีปองกันบอพัง ปองกันการสูญเสียนํ้าโคลนเจาะ หรือปองกัน
ของไหลท่ีไมตองการจากชั้นหินเขาสูหลุมเจาะ  
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centrifugal 
pump 

เคร่ืองสูบนํ้า
หอยโขง 

เครื่องสูบนํ้าแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย ใชสําหรับสูบนํ้าจากบอนํ้า
บาดาล ท่ีมีระดับนํ้าขณะสูบไมเกิน 6เมตร หรือใชเปนเครื่องสูบอัด
หรือดูดนํ้าโคลนสําหรับการเจาะบอนํ้าบาดาล ในระบบเจาะหมุนตรง
หรือหมุนดูดกลับที่ใชนํ้าโคลน 

Chemical 
Oxygen 
Demand (COD) 

คาซีโอดี ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ตองการเพื่อใชในการ oxidize 
สารอินทรียในนํ้าเสีย ใหกลายเปนคารบอนไดออกไซดและนํ้า โดยท่ี
สารอินทรียเกือบท้ังหมด (95-100 %) จะถูก oxidize โดยสารที่มี
การเรงหรือ strong oxidizing agent ภายใตสภาวะที่เปนกรด  

computer code โปรแกรม
คอมพิวเตอร, 
ชุดคําสั่ง 

วิธีการประมาณคาเชิงตัวเลข การแกสมการโดยใชคณิตศาสตร
ช้ันสูงในการปอนขอมูลและสงผลการคํานวณ พรอมทั้งแสดงผล  

 

conceptual 
hydrogeological 
models 

แบบจําลอง
อุทกธรณีวิทยา
เชิงมโนทัศน 

การสรางรูปแบบจําลองของพ้ืนท่ีสํารวจ จากขอมูลดานอุทก
ธรณีวิทยาที่ไดจากการสํารวจอุทกธรณีวิทยา เพ่ือใชประกอบกับ
แผนที่อุทกธรณีวิทยา สําหรับการกําหนดแนวทางการสํารวจหรือ
การประเมินศักยภาพแหลงนํ้าบาดาลตอไป 

conceptual 
model 

แบบจําลองเชิง
มโนทัศน 

การอธิบายหรือการแสดงลักษณะและพลวัตของระบบจากลักษณะ
ทางกายภาพ ในการจัดทําแบบจําลองเชิงมโนทัศนของระบบนํ้า
บาดาล เพ่ือใชในการจัดทําแบบจําลองเชิงคณิตศาสตร  แบบจําลอง
เชิงมโนทัศนจะตองสามารถแสดงถึงลักษณะทางภูมิประเทศ ทาง
อุทกธรณีวิทยา ทางอุทกวิทยา ชลศาสตรของนํ้าบาดาล เงื่อนไข
ขอบเขต เงื่อนไขเร่ิมตน และสมดุลนํ้า ของพ้ืนท่ีศึกษา 

cone of 
depression1 

กรวยนํ้ายุบ ระดับนํ้าใตดินรอบบอนํ้าบาดาลที่ลดลงเปนรูปกรวยหงาย (เม่ือมอง
ภาพตัดขวาง) เน่ืองจากอัตราการสูบนํ้าออกมากกวาอัตราการไหล
เขาของนํ้าใตดิน โดยผานช้ันหินอุมนํ้ารอบๆบอ ตามปรกตินํ้าใตดิน 
ณ จุดจุดหน่ึงจะพยายามรักษาระดับอยูเสมอ แตเม่ือมีการเจาะบอ
นํ้าบาดาลเพื่อสูบเอานํ้าข้ึนมาใช ถาอัตรานํ้าที่ถูกสูบขึ้นมา มี
มากกวาอัตรานํ้าท่ีเคล่ือนตัวลงหาระดับตามปรกติ จะทําใหระดับ
ผิวหนานํ้าใตดินรอบบอลดลงไปจนมีลักษณะเปนรูปกรวยหงาย 

confined 
aquifer1 

ช้ันนํ้ามีแรงดัน ดู artesian aquifer 
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confining bed ช้ันหินกันนํ้า ช้ันหินหรือช้ันตะกอนที่เน้ือหินเปนวัสดุกันนํ้า คือมีสมบัติไมยอมให
นํ้าซึมผานหรือผานไดแตนอยมาก ซ่ึงวางตัวติดกับช้ันหินอุมนํ้า
ดานบนหรือดานลางช้ันใดช้ันหน่ึงหรือท้ัง 2 ช้ัน 

consolidated 
formation 

ช้ันหินแข็ง หินที่ประกอบไปดวยแรธาตุตางๆรวมตัวกันแนน ลักษณะการกัก
เก็บของนํ้าจะอยูในชองวางหรือรูพรุนระหวางเม็ดแรและในรอยแตก
ของหิน 

contaminant10  สารกอ
มลภาวะ, สาร
ปนเปอน 

1. สารที่ไมพึงประสงคท่ีพบในนํ้าหรือดิน ซ่ึงปกติไมมีอยูใน
ธรรมชาติหรือมีในธรรมชาติในปริมาณต่ํา  
2. สารปนเปอนทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือ กัมมันตรังสีใน 

continuity 
equation 

สมการตอเน่ือง สมการที่ใชอธิบายการไหลของน้ําบาดาล คือ อัตราการไหลเขา
เทากับอัตราการไหลออก โดยใชรวมกับสมการของดารช่ีในการ
พัฒนาสมการการไหลของน้ําบาดาลผานตัวกลางพรุน 

core barrels ชุดอุปกรณเก็บ
แทงตัวอยาง
หิน 

ชุดเครื่องมืออันประกอบดวยกระบอกเก็บและหัวเจาะใชสําหรับเจาะ
เก็บแทงตัวอยางหินรูปทรงกระบอก 

core samples ตัวอยาง 
แทงหิน 

แทงตัวอยางท่ีไดจากการเจาะเก็บตัวอยาง มีลักษณะเปนแทง
ทรงกระบอก เพ่ือใชในการศึกษาทางอุทกธรณีวิทยาและอื่นๆ 

cutting samples ตัวอยางเกล็ด
หิน 

ตัวอยางเศษหินท่ีเก็บในแตละชวงความลึกจากการเจาะบอนํ้า
บาดาลในชั้นหินแข็ง เพ่ือใชในการศึกษาทางอุทกธรณีวิทยา และ
การออกแบบบอนํ้าบาดาล 

Darcy's law1 กฎของดารซี กฎซ่ึงแสดงอัตราการไหลระบายของน้ําใตดินผานช้ันหินอุมนํ้า ซ่ึง
นักวิทยาศาสตรชาวฝร่ังเศสช่ือดารซีเปนผูกําหนดขึ้นเม่ือ พ.ศ.2399 
ดวยสมการวา v = k ซ่ึง v เปนความเร็วการไหล h เปนความดัน
ตางระดับของนํ้า (head) l เปนระยะทางระหวางการไหลผานจุด 2 
จุด k เปนสัมประสิทธิ์ของสภาพที่ซึมผานไดของช้ันหินแตละชนิด 

database 
system 

ระบบ
ฐานขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศชนิดตางๆ ท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก 
ใหเปนระบบและมีความเปนระเบียบเรียบรอย เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการคนหาขอมูลและนําเสนอขอมูลใน 
รูปแบบตางๆ  
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Dense Non-
Aqueous-Phase 
Liquids 
(DNAPLs) 

สารอินทรีย
เหลวท่ีหนัก
กวาและไม
ละลายนํ้า 

สารประกอบอินทรียในสถานะของเหลว ไมละลายนํ้า และมีความ
หนาแนนสูงกวานํ้า เม่ือเกิดการปนเปอนอยูในช้ันนํ้าบาดาล มักจะ
ไหลลงในแนวดิ่งตามแรงโนมถวงโลก จะไมคอยเคล่ือนไปกับการ
ไหลของนํ้าบาดาล 

dip1 มุมเท ธรณีวิทยาโครงสราง; มุมที่เกิดจากระนาบของโครงสรางทาง
ธรณีวิทยาตัดกับระนาบแนวนอน ทิศทางของแนวเทจะตั้งฉากกับ
แนวระดับ 

direct circulation 
rotary drilling rig 

เคร่ืองเจาะแบบ 
หมุนตรง 

เครื่องเจาะบอบาดาลท่ีใชวิธีหมุนกานเจาะและอัดของไหล (drilling 
fluid) ลงในกานเจาะทะลุออกที่หัวเจาะ เพ่ือใหของไหลพาเอาเศษ
ดินหินข้ึนสูผิวดิน เครื่องเจาะแบบหมุนตรงเหมาะสําหรับบริเวณที่
ช้ันหินยังไปไมแข็งตัว และเหมาะสําหรับบอที่ตองการความลึก
มากๆ แตการเจาะโดยวิธีน้ีจะมีเทคนิคที่ยุงยากมากกวา เน่ืองจาก
เครื่องเจาะมีขนาดใหญและมีองคประกอบมาก และเจาะไดชาในช้ัน
นํ้าบาดาลประเภทหินแข็ง แยกออกเปนการเจาะแบบใชลม และการ
เจาะแบบใชนํ้าโคลน 

discharge 
area15, 
discharge zone 

พ้ืนที่สูญเสียนํ้า พื้นท่ีซ่ึงนํ้าบาดาลไหลออกสูผิวดิน แหลงนํ้าผิวดิน และบรรยากาศ  

dispersion การกระจาย การเคลื่อนที่ของมวลสารในระบบน้ําบาดาล เน่ืองจากความไม
สมํ่าเสมอของชองวางในดินและหิน 

disposal sites แหลงฝงกาก
ขยะ, แหลงท้ิง
ขยะ 

พื้นท่ีหรือบอซ่ึงขุดเพ่ือใชเก็บของเสียหรือขยะมูลฝอย เปนพ้ืนที่
เส่ียงตอการปนเปอนของสารลงสูช้ันนํ้าบาดาล 

disposal well10 บอนํ้าทิ้ง 1. ดู injection well   
2. บอนํ้าบาดาลที่ใชท้ิงนํ้าเสียหรือของเสียลงสูช้ันหินใตดินระดับลึก  

down hole TV 
inspection 

การตรวจสอบ
ทอกรุทอกรอง
บอดวย
กลองโทรทัศน 

การสํารวจหลุมเจาะโดยการถายทอดผานจอโทรทัศน (TV 
borehole) หมายถึง การใชกลองถายภาพโทรทัศนหยอนลงไปใน
หลุมเจาะเพ่ือถายภาพลักษณะของผนังของทอกรุบอนํ้าบาดาล 
แสดงตําแหนงการไหลเขาบอของนํ้าบาดาล แลวสงสัญญาณมายัง
จอภาพดานบน 
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down the hole 
hammer 

การเจาะแบบ
กระแทกดวย
ลม หรือดาวน
เดอะโฮลแฮม
เมอร 

การเจาะแบบระบบหมุนตรงโดยใชระบบลมอัดผานกานเจาะไปยัง
หัวเจาะ ชุดหัวเจาะประกอบดวย หัวเจาะแบบ button bit กับ 
hammer หัวเจาะแบบ button bit ทําดวยเหล็กกลา ที่ปลายหัวเจาะ
มีลักษณะเปนตุมทําดวยทังสเตนคารไบน สวน hammer มีลักษณะ
เปนรูปทรงกระบอก (cylinder) ทําดวยเหล็ก ภายในประกอบดวย
ระบบกระแทกและหมุน เหมาะสําหรับเจาะน้ําบาดาลในหินแข็ง 

drainage area1 บริเวณลุมนํ้า บริเวณพ้ืนท่ีที่ลอมรอบดวยสันปนนํ้า เปนพ้ืนที่รองรับนํ้าหรือนํ้าฝน
ที่ตกลงมาและไหลลงสูระบบการระบายนํ้าหรือแหลงกักเก็บนํ้า มี
ความหมายเหมือนกับ catchment area, hydrographic basin และ 
watershed 

DRASTIC 
method 

วิธีดราสติก ดราสติก (DRASTIC) เปนวิธีการประเมินความออนไหวของช้ันนํ้า
บาดาลที่ Alter et al.(1987) พัฒนาใหกับ U.S.Environmental 
Protection Agency (1985) วิธีน้ีใชขอมูลทางอุทกธรณีวิทยารวม 7 
ปจจัยกําหนดมาวิเคราะห 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) ผลจากการวิเคราะหแตละปจจัย
กําหนดจะถูกแบงเปนชวงๆ เพ่ือหาคาของดัชนี DRASTIC แสดงถึง
การตรวจวัดความออนไหวในเชิงเปรียบเทียบ 

drawdown11 ระยะนํ้าลด, 
ระยะลด 

ระยะท่ีระดับนํ้าบาดาลลดลงจากระดับปกติ เน่ืองจากการสูบนํ้าออก
จากบอบาดาล  

driller’s log รายงานชาง
เจาะ 

รายงานการปฏิบัติงานประจําวนัตามแบบฟอรม และรายงาน
เก่ียวกับประวัติ รูปแบบ และรายละเอียดของบอนํ้าบาดาล ช้ันดิน 
รายงานผลการทดสอบปริมาณนํ้าและคุณภาพนํ้าบาดาล 

drilling 
contractor 

ผูประกอบ
กิจการน้ํา
บาดาล 

ผูรับจางเจาะบอนํ้าบาดาล ซอมแซมบอนํ้าบาดาลและเครื่องสูบ 
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drilling fluid1, 
drilling mud 

โคลนเจาะ สวนผสมพิเศษของโคลนผง (แรเบนโทไนต) กับนํ้าหรือนํ้ามันและ
แบไรตผง เพ่ือใหมีความหนืดและนํ้าหนักที่ตองการ บางครั้งเพ่ิม
สารเคมีอื่นๆดวย เชน KOH เพ่ือปรับสภาพทางประจุไฟฟาระหวาง
โคลนและผนังหลุม โคลนเจาะใชในการเจาะแบบหมุน (rotary) โดย
การสูบอัดลงไปตามกานเจาะจนถึงสวนรูเปดท่ีหัวเจาะ และไหล
ยอนกลับขึ้นมาที่ปากหลุมลงสูบอนํ้าโคลน ประโยชนของโคลนเจาะ
คือ เปนตัวนําเศษหินท่ีไดจากการบดหรือสกัดจากหัวเจาะขึ้นมาสู
ปากหลุม เปนตัวหลอเย็นใหกับหัวเจาะ และระบายความรอนจาก
กนหลุม ปองกันผนังหลุมพัง และปองกันการพลุงของแกสและของ
ไหลในหลุมเจาะ หรือเปนการปรับสภาพความดันกนหลุมใหสมดุล 

drilling rig เคร่ืองเจาะนํ้า
บาดาล 

เครื่องจักรท่ีประกอบดวยองคประกอบตางๆท่ีสามารถใชเจาะบอนํ้า
บาดาลได 

dug well บอขุด บอนํ้าบาดาลที่ไดจากการขุดในบริเวณที่มีระดับนํ้าบาดาลอยูใกลผิว
ดิน และอยูในช้ันหินอุมนํ้าแบบเปด 

 
electric log (E-
log)1 

 
ผลบันทึกทาง
ไฟฟา 

แถบบันทึกท่ีไดจากการหยั่งธรณีหลุมเจาะ (well logging) ซ่ึง
แสดงผลการวัดสมบัติทางไฟฟาของช้ันดินหรือหินในหลุมเจาะ เชน 
การวัดศักยภาพไฟฟา การวัดความตานทานไฟฟา 

electrical 
conductivity 

คาความนํา
ไฟฟา 

คาความนําไฟฟาของนํ้า ขึ้นอยูกับความเขมขนและชนิดของประจุ
ไฟฟาและอุณหภูมิของนํ้า 

electrolytic 
corrosion 

ปฏิกิริยาการ
กัดกรอนโลหะ
เน่ืองจากการ
แลกเปลี่ยน
ประจุไฟฟา 

การสึกกรอนของผิวทอกรุและทอกรองบอซ่ึงเปนโลหะ เน่ืองมาจาก
เกิดปฏิกิริยาแลกเปล่ียนประจุตางชนิดกัน ระหวางธาตุโลหะในเนื้อ
ทอและธาตุ(หรืออนุมูล)ท่ีประกอบอยู โดยมีนํ้าในบอหรือของเหลว
รอบๆบอนํ้าบาดาลเปนส่ือกลาง 

electromagnetic 
prospecting 

การสํารวจดวย
แมเหล็กไฟฟา 

การสํารวจธรณีฟสิกสแบบหน่ึง ซ่ึงกระทําโดยการปลอยคล่ืน
แมเหล็กไฟฟาจากผิวดินลงไป เม่ือคล่ืนน้ันแทรกผานและกระทบ
หนวยหินหรือแหลงแรที่เปนตัวนํา จะปลอยกระแสที่เปนตนกําเนิด
ของคล่ืนชนิดใหมซ่ึงจับไดดวยเคร่ืองมือบนผิวดิน 

evapotrans-
piration5  

การคายระเหย กระบวนการรวมของกระบวนการระเหยจากน้ํา กระบวนการคายน้ํา
จากพืช และกระบวนการระเหยจากความชื้นในดินโดยตรง 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10) 
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน  รายการคําศัพท คําแปล และความหมาย 
 

134

คําศัพท คําแปล ความหมาย 

exposure 
assessment 

การประเมิน
การสัมผัส 

ขั้นตอนการประเมินการแพรกระจายของสารเคมี ลักษณะการ
แพรกระจาย และบุคคลที่อยูในขายสัมผัส 

fault1 รอยเล่ือน, รอย
เหล่ือม 

รอยแตกหรือแนวรอยแตกของหิน 2 ฟาก ซ่ึงเคล่ือนท่ีสัมพันธกัน
และขนานไปกับรอยแตกน้ัน 

finite-difference 
method 

วิธีไฟไนทดิฟ
เฟอรเรนซ 

วิธีการแกสมการควบคุมโดยการคํานวณเชิงตัวเลข โดยการแบง
พื้นท่ีหรือหินอุมนํ้าออกเปนรูปส่ีเหล่ียม และแกคาตัวแปรตามวิธีการ
ประมาณการทางตัวเลข 

finite-element 
method 

วิธีไฟไนทอีลิ
เมนต 

วิธีการคํานวณการไหลของนํ้าบาดาลเชิงตัวเลข การแกปญหาระบบ
สมการโดยการแบงพื้นที่เปนรูปสามเหลี่ยมหรือตาขายสี่ดาน 

flow line9 เสนแสดงทิศ
ทางการไหล 

เสนที่แสดงทิศทางการไหลของนํ้าบาดาลภายใตสภาวะการไหลแบบ
ราบเรียบ (laminar flow conditions)  

flowing artesian 
well; blow well 

บอนํ้าพุมี
แรงดัน 

บอนํ้าบาดาลที่มีระดับแรงดันสูง จนทําใหนํ้าพุงขึ้นมาไดสูงกวาระดับ
พื้นผิวดิน 

flowing well1 บอนํ้าบาดาลพุ 1.บอนํ้าพุ หมายถึง บอนํ้าบาดาลที่มีนํ้าขึ้นมาสูผิวดินไดโดยไมมี
การสูบ แตกตางจากบอนํ้าพุมีแรงดันตรงท่ีบอนํ้าพุมีแรงดันอาจมี
แรงดันท่ีเกิดจากแกสมากกวาแรงดันท่ีเกิดจากระดับแรงดันของนํ้า
บาดาล  2.บอนํ้ามันพุ หมายถึง หลุมผลิตนํ้ามันดิบที่สามารถไหล
พนผิวดินไดเองดวยแรงดันภายในหลุม โดยไมตองใชเคร่ืองสูบ เม่ือ
ความดันในหลุมลดลงนํ้ามันจะไมไหลขึ้นมาจึงตองใชเครื่องสูบ 

flownet9  ตาขายการไหล แผนภาพที่แสดงการไหลของนํ้าบาดาลในรูปแบบตาขายที่เกิดจาก
การตัดกับของเสนแรงดัน (head) การไหลเทากัน (equipotential 
line) และเสนแสดงทิศทางการไหลในรูปสองมิติของการไหลแบบ 
คงตัว 

flowpath9 เสนทางการ
ไหล 

เสนทางการเคลื่อนที่ของโมเลกุลนํ้าบาดาลหรือสารละลายที่เปนไป
ตามทิศทางการไหลและความเร็วการไหล 

flux ความเร็วการ
ไหลของนํ้า
บาดาล, อัตรา
การไหลจําเพาะ 

อัตราการไหลของของไหลผานหนาตัดของตัวกลางตอหนวยเวลาตอ
หนวยพ้ืนท่ี 
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fractured zones แนวรอยเลื่อน
รอยแตก  

แนวรอยเล่ือนรอยแตกหรือโซนรอยแตกในชั้นหินแข็งท่ีสามารถกัก
เก็บนํ้าบาดาลได กลายเปนแหลงนํ้าบาดาลในชั้นหินแข็ง 

fresh water14  นํ้าจืด นํ้าที่มีคาความเขมขนของสารละลายมวลรวมทั้งหมด (TDS) ต่ํากวา 
1,000 มิลลิกรัม/ลิตร 

gamma-ray log1 แถบบันทึก
ขอมูลรังสี
แกมมา 

แถบบันทึกขอมูลกัมมันตรังสีตามความลึกของหินหรือช้ันหิน ซ่ึง
แสดงถึงความเขมของรังสีแกมมาธรรมชาติโดยรวมที่ปลอยออกมา
จากหินในหลุมเจาะ ซ่ึงมีและไมมีทอกรุ และใชในการแยก
หินดินดานที่มีธาตุกัมมันตภาพรังสีมากออกจากหินทราย หิน
คารบอเนต และหินเกลือระเหย 

geological units หนวยหินทาง
ธรณีวิทยา 

ช้ันหินตางๆ ท่ีไดจัดแบงไวตามประเภท อายุ และลักษณะการ
วางตัว หรือตามขอมูลอื่นๆ ทางธรณีวิทยา 

geophysical 
logging 

การหยั่งธรณี
หลุมเจาะ 

การหยั่งวัดคุณสมบัติของช้ันหินอุมนํ้าในหลุมเจาะดวยเครื่องหยั่ง
ธรณีฟสิกส 

geophysical 
profile 

ภาพตัดขวาง
ทางธรณีฟสิกส 

ภาพตัดขวางแสดงขอมูลที่ไดจากการแปลความหมายการสํารวจ
ทางธรณีฟสิกส 

Global 
Positioning 
System (GPS)  

เคร่ืองวัดพิกัด เครื่องมือท่ีสามารถรับสัญญาณดาวเทียม เพ่ือใชจับพิกัดตําแหนงจุด
ที่ตองการบนพ้ืนผิวโลก  

grab sample1 ตัวอยางสุม 1. ตัวอยางหินหรือตะกอนที่เก็บจากที่ใดที่หน่ึง โดยไมมีการพินิจ
พิเคราะห แยกแยะ หรือคัดเลือกมากนัก  
2. ตัวอยางตะกอนทองนํ้าท่ีไดจากการเก็บขึ้นมาจากทองนํ้าดวย
เครื่องมือแบบกามปู 

grain-size 
analysis curve 
or aquifer curve 

กราฟแสดง
ลักษณะการ
กระจายตัวของ
ช้ันตะกอน 

กราฟที่ไดจากการนําผลการวิเคราะหขนาดตะกอนดวยตะแกรงรอน 
เพ่ือหาความสัมพันธระหวางรอยละของผลรวมของนํ้าหนักตัวอยาง
ที่ตกคางในตะแกรงแตละวันกับขนาดชองเปดของตะแกรง 

 

gravel packed กรวดกรุบอ กรวดแมนํ้าท่ีมีการคัดขนาดเหมาะสมกับขนาดของชองวางของทอ
กรองนํ้า และขนาดของกรวดทรายที่เปนช้ันหินอุมนํ้า ใชสําหรับ  
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gravel packed (ตอ)  ผนึกขางบอระหวางผนังทอกรุ ทอกรอง และผนังบอ เพ่ือกรองนํ้า
จากช้ันหินอุมนํ้า 

groundwater 
basin8 

แองนํ้าบาดาล 1. ศัพทท่ัวไปที่ใชในการกําหนดระบบการไหลของน้ําบาดาลที่
ประกอบดวยขอบเขตช้ันหินอุมนํ้า หมายรวมถึงพื้นที่บนผิวดินและ
ช้ันหินอุมนํ้าดานลางท้ังหมด  
2. บริเวณพ้ืนท่ีที่นํ้าบาดาลไหลไปรวมกัน  
3. แองตะกอนที่มีช้ันหินตะกอนอุมนํ้าหรือกลุมของหินอุมนํ้า มี
อาณาเขตหรือขอบเขตที่แนนอน ซ่ึงเกิดจากการปดก้ันโดยลักษณะ
ทางอุทกธรณีวิทยาของพ้ืนที่ เชน ช้ันหินก้ันนํ้า (no-flow 
boundaries โครงสรางทางธรณีวิทยา (fault boundaries) หรือทาง
อุทกวิทยา (open boundaries) 

groundwater 
flow model 

แบบจําลองการ
ไหลของนํ้า
บาดาล 

แบบจําลองการไหลของนํ้าบาดาลในเชิงคณิตศาสตร 

groundwater 
investigation for 
pin-point well 
drilling 

การสํารวจนํ้า
บาดาลเฉพาะ
แหง 

การสํารวจอุทกธรณีวิทยาที่มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดตําแหนงจุด
เจาะบอนํ้าบาดาลที่เหมาะสม 

groundwater 
level 

ระดับนํ้าบาดาล
, ระดับนํ้าใตดิน 

ระดับนํ้าในบอนํ้าบาดาลหรือวัดจากระดับอางอิง ซ่ึงนิยมอางอิงจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง 

groundwater 
map2 

แผนที่นํ้า
บาดาล 

แผนที่แสดงขอบเขต ช้ันนํ้าบาดาล โดยใชคุณสมบัติทางดานอุทก
ธรณีวิทยานํามาจัดทําเปนหมวดหมูแลวแปลความหมายเพื่อให
สะดวกในการใชงาน โดยแผนที่จะแสดงถึงช้ันหินใหนํ้าบาดาลชนิด
ตางๆ ปริมาณนํ้าบาดาล คุณภาพน้ําบาดาล ความลึกในการเจาะ
พัฒนานํ้าบาดาล รวมท้ังขอมูลอื่นๆ เชน แหลงนํ้าผิวดินตางๆ และ
โครงสรางทางธรณีวิทยา เปนตน นอกจากน้ียังมีแผนที่และขอมูล
อื่นๆ ที่เก่ียวของ เชน แผนที่แสดงปริมาณของสารละลายบางชนิดที่
อยูในนํ้าบาดาลในแตละพ้ืนท่ี ภาพตัดขวางทางอุทกธรณีวิทยา  

groundwater 
map2 (ตอ)   

 ตารางสรุปชนิดของหินใหนํ้าของแตละอําเภอ พรอมความลึกสําหรับ
การเจาะน้ําบาดาล และแผนท่ีดรรชนี เปนตน 
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groundwater 
modelling code 

แบบจําลองนํ้า
บาดาลเชิง
คณิตศาสตร, 
ชุดคําสั่ง
โปรแกรม
แบบจําลองนํ้า
บาดาล 

โปรแกรมท่ีไดอาศัยพารามิเตอรตางๆ ในการคํานวณ แกสมการโดย
วิธีการประมาณการโดยใชการคํานวณเชิงตัวเลข พรอมทั้งระบบใน
การปรับและสงผลการคํานวณเพ่ือใหสอดคลองกับระบบอุทกวิทยา  

groundwater 
recharge 

การเพิ่มเติมนํ้า
สูระบบนํ้า
บาดาล, การอัด
นํ้าบาดาล 

นํ้าที่ซึมผานช้ันดินและหินไปถึงระดับนํ้าบาดาล เปนสวนท่ีเพ่ิมเติม
ใหกับนํ้าบาดาลที่กักเก็บอยูแลว โดยทั่วไปแหลงกําเนิดของนํ้าที่
สําคัญท่ีเพ่ิมเติมใหกับระบบนํ้าบาดาลคือ นํ้าฝนและหิมะ  

groundwater 
resources 
vulnerability 
assessment 

การประเมิน
ความออนไหว
ของแหลงนํ้า
บาดาล, การ
ประเมินความ
เส่ียงแหลง 
นํ้าบาดาล 

การตรวจสอบและแสดงพื้นท่ีที่ช้ันนํ้าบาดาลมีความแนวโนมที่จะเกิด
การปนเปอน แสดงขอมูลในรูปของแผนที่แสดงความออนไหวตอ
การปนเปอน (groundwater vulnerability map) ซ่ึงเปนการแสดง
ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ โดยการแบงหนวยพ้ืนท่ีในแผนที่และประเมิน
ระดับคะแนนจากปจจัยสําคัญที่มีผลตอการปนเปอน เชน สภาพ
อุทกธรณีวิทยา, การวิเคราะหปจจัยแวดลอม (parametric analysis) 
รวมกับการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

groundwater 
source areas 

พ้ืนที่แหลงนํ้า
บาดาล 

พื้นท่ีที่มีนํ้าบาดาลกักเก็บอยูในช้ันหินแข็งทุกประเภท 

groundwater 
supply system 

ระบบประปา
บาดาล 

ระบบประปาท่ีมีการนํานํ้าบาดาลหรือนํ้าใตดินมาใชเปนแหลงนํ้าดิบ 
เพ่ือใชในการผลิตนํ้าประปา 

groundwater 
system14 

ระบบนํ้าบาดาล ระบบที่ประกอบดวยแหลงนํ้าบาดาล นํ้าบาดาล ลักษณะเชิงพลวัต 
และธรณีเคมี  

groundwater 
well 

บอนํ้าบาดาล บอท่ีเจาะลงไปใตดินและพบช้ันนํ้าบาดาลมีปริมาณเพียงพอท่ีจะสูบ
ขึ้นมาใชได และทําการลงทอกรุ ทอกรองนํ้า และวัตถุประกอบอื่นๆ 
ความหมายตามพรบ.นํ้าบาดาล หมายถึง บอนํ้าที่เกิดจากการเจาะ
นํ้าบาดาล  

groundwater1 นํ้าบาดาล,  
นํ้าใตดิน 

1. นํ้าที่เกิดอยูใตผิวดินในชองวางท่ีตอเน่ืองกันในเขตอิ่มนํ้า(zone of 
saturation) รวมถึงธารนํ้าใตดิน (underground stream)  
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groundwater1 (ตอ) 2. นํ้าใตดินที่เกิดอยูในช้ันดิน กรวด ทรายหรือหิน ซ่ึงอยูลึกจากผิว
ดินเกินความลึกท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช- 
กิจจานุเบกษา แตจะกําหนดความลึกนอยกวาสิบเมตรมิได 

hand auger เคร่ืองเจาะมือ
แบบหมุน, 
สวานมือหมุน 

เครื่องมือเจาะเก็บตัวอยางดินขนาดเล็ก ใชเจาะหมุนดวยกําลังคน 
เพ่ือเก็บตัวอยางดินใตผิวดินระดับตื้นๆ 

hazard สภาวะอันตราย ส่ิงหรือเหตุการณท่ีอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย 

hazard 
identification 

การบงช้ี
อันตราย 

การบงช้ีวาสารเคมีชนิดใดที่เปนสาเหตุอันตรายตอสุขภาพ 

hazard index ดัชนีอันตราย คาความเสี่ยงสําหรับสารไมกอมะเร็งมีคานอยกวา 1.0 

head เฮดหรือ 
แรงดันนํ้า 

คาระดับพลังงานของของเหลว ณ จุดหน่ึง ในหนวยของความความ
ยาว ซ่ึงหาไดจาก ความสูงของจุดที่พิจารณาจากระดับอางอิง บวก
ดวยแรงดันของนํ้าที่อยูเหนือจุดท่ีพิจารณา 

hollow-stem 
auger 

เคร่ืองเจาะมือ
แบบกลวง 

เปนเครื่องเจาะเก็บตัวอยางดินแบบหน่ึงที่กานเจาะและหัวเจาะมี
ลักษณะกลวง สามารถติดต้ังทอบอลงในชวงตําแหนงความลึกตามที่
ตองได โดยไมเกิดการปนเปอนจากช้ันดินระดับบน มักใชเจาะศึกษา
สารปนเปอนสําหรับงานดานสิ่งแวดลอม 

human health 
risk 

ความเสี่ยงดาน
สุขภาพ 

ความนาจะเปนของการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บของประชาชนจาก
เหตุการณใดๆ โดยไมรวมถึงความสูญเสียในทรัพยสินและ
ส่ิงแวดลอม 

hydraulic 
conductivity (K) 

 

 

 

 

 

คาสัมประสิทธิ์
การซึมผาน
ของหินอุมนํ้า, 
สัมประสิทธิ์การ
ยอมใหนํ้าซึม
ผาน, สภาพนํา
ชลศาสตร 

อัตราการไหลของนํ้าผานหนาตัด 1 ตารางหนวย ตั้งฉากกับทิศ
ทางการไหลภายใตความลาดชลศาสตร (hydraulic gradient) 1 
หนวย มีหนวยเปน ลบ.ม./วัน/ดร.ม. หรือเมตรตอวัน 
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hydraulic 
continuity 

ความตอเน่ือง
ทางชลศาสตร 

ระดับความสัมพันธดานชลศาสตรระหวางช้ันหินอุมนํ้าสองช้ัน หรือ
ระหวางช้ันหินอุมนํ้ากับแหลงนํ้าผิวดิน เชนระดับความเร็วของนํ้าผิว
ดินไหลเติมลงไปในชั้นหินอุมนํ้า เปนตน 

hydraulic 
gradient 

ความลาดชล
ศาสตร, ความ
ชัน 

อัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุดของเฮดนํ้าบาดาลตอระยะทาง 

hydraulic 
properties 

คุณสมบัติทาง 
ชลศาสตร 

คุณสมบัติของวัตถุท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีของนํ้า เชน 
คุณสมบัติของดินและหินที่เก่ียวของกับการควบคุมการจายใหนํ้า 
(เชน สัมประสิทธิ์การซึมผานไดของนํ้า (hydraulic conductivity) 
สัมประสิทธิ์การจายสงนํ้า (transmissivity) และ อัตราการรั่วซึม 
(leakance)) และการกักเก็บ (เชน สัมประสิทธิ์การกักเก็บจําเพาะ 
(specific storage) และอัตราการใหนํ้าจําเพาะ (specific yield) 
 ของนํ้า   

hydrogeo-
chemistry1 

อุทกธรณีเคมี วิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับนํ้าใตดินและนํ้าผิวดิน โดยเฉพาะความสัมพันธ
ระหวางลักษณะทางเคมีและคุณภาพของน้ํากับธรณีวิทยาของพื้นท่ี
น้ัน และธรณีวิทยาระดับภูมิภาค 

hydrogeologic 
map6 

แผนที่อุทก
ธรณีวิทยา 

แผนที่แสดงขอมูลเก่ียวกับแหลงนํ้าบาดาลในชั้นหินรวน หินแข็ง
ประเภทตางๆ  สภาพของแหลงนํ้าบาดาลทั้งในดานปริมาณและ
คุณภาพ โดยแสดงความสัมพันธของแหลงนํ้าบาดาลกับพ้ืนผิวภูมิ
ประเทศ สภาพทางธรณีวิทยา และแหลงนํ้าประเภทอื่นๆ เปนตน 

Hydrogeologi-
cal Information 
System: HYGIS 

ระบบขอมูล
สารสนเทศทาง
อุทกธรณีวิทยา 

ระบบขอมูลของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลที่นําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรและระบบฐานขอมูลมาประยุกตใชในการจัดเก็บขอมูล 
และแสดงภาพแผนที่นํ้าบาดาลรายจังหวัด มาตราสวน 1:100,000  
ซ่ึงจัดทําขึ้นตามมาตรฐานสากลของการสํารวจจัดทําแผนที่อุทก
ธรณีวิทยาของ International Association of Hydrological 
Sciences (IAHS) โดยใชโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใน
การนําเขาและพัฒนาแผนท่ีนํ้าบาดาลรายจังหวัด และนําเสนอแผน
ที่และบอบาดาล  

hydrogeology-
cal units 

หนวยหินทาง 
อุทกธรณีวิทยา 

ช้ันหินตางๆ ท่ีไดจัดแบงไวตามประเภท และลักษณะการวางตัว 
หรือตามขอมูลอื่นๆ ทางอุทกธรณีวิทยา 
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hydrogeology อุทกธรณีวิทยา สาขาวิชาการที่เก่ียวของกับการศึกษาการปรากฏ การกระจายตัว 
การเคลื่อนที่ของนํ้าท่ีสัมพันธกับลักษณะทางธรณีวิทยาของเปลือก
โลก นอกจากน้ันอุทกธรณีวิทยายังเปนสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ
ศาสตรอื่นๆและอุทกวิทยา 

hydrograph กราฟอุทก-
วิทยา 

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าในชวงระยะเวลาตางๆ เชน 
ระดับนํ้าในแมนํ้า หรือระดับนํ้าบาดาลในชั้นหินอุมนํ้า เปนตน 

hydrologic 
condition 

เงื่อนไขทาง
อุทกวิทยา 

ขอบเขตหรือแนวของอัตราและปริมาณของนํ้าบาดาลที่ไหลเขา-ออก 
ซ่ึงขึ้นอยูกับคาเฮดของน้ําบาดาลบริเวณขอบดานในและนอกของ
แบบจําลอง 

hydrology1 อุทกวิทยา วิชาการทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับนํ้าท่ีมีอยูในโลก เชน ศึกษาสาเหตุ
การเกิด การหมุนเวียน การคงอยู สมบัติทางฟสิกสและเคมี 
ตลอดจนคุณลักษณะของน้ําในลํานํา ทะเลสาบ และนํ้าใตพ้ืนดิน 
รวมทั้งการนํามาใชใหเปนประโยชน การควบคุมและการอนุรักษ 

hydrostatic 
pressure1 

ความดันอุทก
สถิต 

1.ธรณีวิทยาโครงสราง; ความดันท่ีสมํ่าเสมอทุกทิศทางของสารที่มี
สมบัติอยางเดียวกัน อันเปนเหตุใหสารน้ันเกิดการขยายขนาด
มากกวาการบิดเบี้ยว เชน ความดันของของไหลที่มีเน้ือเดียวกัน  2.
อุทกวิทยา; ความดัน ณ จุดใดจุดหน่ึงในนํ้าน่ิง โดยทั่วไปแรงดันนํ้า
บาดาลเกิดจากน้ําหนักของนํ้าในช้ันนํ้าอิ่มตัวที่อยูเหนือจุดน้ัน 

industrial waste กาก
อุตสาหกรรม 

ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว ซ่ึงเปนของเสียจากโรงงาน รวมถึงของ
เสียจากวัตถุดิบ ของเสียท่ีเกิดขึ้นในขบวนการผลิต ของเสียที่เปน
ผลิตภัณฑเส่ือมคุณภาพ และนํ้าท้ิงท่ีมีคุณลักษณะเปนอันตราย 

information 
system 

ระบบ
สารสนเทศ 

การนําขอมูลตางๆ ที่เกิดข้ึนภายในองคกรมาจัดระเบียบ แยกแยะ 
จัดกลุมใหเปนหมวดหมู เพ่ือใหงายตอการนํามาใชงาน  

injection well  บออัดนํ้า บอนํ้าบาดาลที่ใชอัดของเหลวลงสูช้ันใตดิน 

jetted well บอตอก บอนํ้าบาดาลที่ขุดโดยใชแรงกระแทกจากนํ้า 

karst 
topography1 

ลักษณะภูมิ
ประเทศแบบ
คาสต 

ลักษณะภูมิประเทศแบบหน่ึงซ่ึงหินในพ้ืนท่ีมีคุณสมบัติถูกชะละลาย
ได เชน หินปูน โดโลไมต หินเกลือระเหย โดยเฉพาะยิปซัมและ
เกลือหิน โดยนํ้าจะชะละลายหินออกไปมากจนกลายเปนพ้ืนที่
ตะปุมตะปา เต็มไปดวยหลุมบอ ถ้ําและทางน้ําใตดินท่ีนํ้าละลายเอา 
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karst 
topography1  

(ตอ) เน้ือหินดังกลาวแทรกซึมหายลงไป ภูมิประเทศแบบน้ีจึงมักไมมี
ตนไมหนาแนน และมีธารนํ้าท่ีไหลลงที่ต่ําในหนาฝน แตตอนปลาย
ธารน้ํามุดดินหายไปหมด ในประเทศไทยจะเห็นชัดตามทางหลวง
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ชวงสระบุรี-ปากชอง หรือในบริเวณ
อาวพังงา 

leakage7 การรั่วซึม 1. การไหลของน้ําจากหนวยหินทางอุทกธรณีวิทยาหน่ึงไปสูอีก
หนวยหน่ึงในธรรมชาติ โดยเกิดการไหลผานช้ันหินก้ันนํ้า หรือ 
เกิดขึ้นในกรณีท่ีบอไมมีการกรุบอ  
2. การรั่วซึมตามธรรมชาติของนํ้าออกจากโครงสรางในการกักเก็บ
นํ้าตางๆ ที่เปนผลจากแรงดันอุทกสถิต  

leaky aquifer12 ช้ันใหนํ้าแบบ
ปดและรั่วซึม, 
ช้ันหินใหนํ้ารั่ว 

ช้ันหินอุมนํ้าที่สูญเสียนํ้าหรือไดรับนํ้าเพิ่มเติมจากชั้นหินอุมนํ้าท่ีอยู
ติดกัน  

light non-
aqueous-phase 
liquids ; 
LNAPLs 

สารอินทรีย
เหลวท่ีเบากวา
และไมละลาย
นํ้า 

สารประกอบอินทรียในสถานะของเหลว ไมละลายนํ้า และมีความ
หนาแนนนอยกวานํ้า เม่ือเกิดการปนเปอนอยูในช้ันนํ้าบาดาล จะ
ไหลเคลื่อนไปกับการไหลของน้ําบาดาล 

lithology1 ศิลาลักษณ, 
วิทยาหิน 

วิชาท่ีวาดวยลักษณะทางกายภาพของหิน โดยศึกษาจากหินโผล
หรือหินตัวอยาง 

mathematical 
model 

แบบจําลองเชิง
คณิตศาสตร  

แบบจําลองที่มีวิธีการแกสมการทางคณิตศาสตรที่แสดงระบบ
กายภาพ ประกอบดวยการกําหนดขอสันนิษฐานใหงายขึ้น มีการ
แสดงระบบทางกายภาพในเชิงคณิตศาสตรจากพฤติกรรมของระบบ
ที่สามารถทํานายได 

monitoring well บอติดตาม
ตรวจสอบ 

บอนํ้าบาดาลขนาดเล็กที่ใชในการติดตามระดับนํ้า  
ประเมินปริมาณนํ้า และเก็บตัวอยางนํ้า 

mud circulation การหมุนเวียน
ของ 
นํ้าโคลน 

ระบบการหมุนวนของนํ้าโคลน ในขณะเจาะบอนํ้าบาดาลหรือบอ
นํ้ามัน ซ่ึงจะชวยพยุงเศษดินเศษหินที่ไดจากการขึ้นจากกนบอมาสู
ผิวดิน 
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mud pit บอนํ้าโคลน บอผสมน้ําโคลน โดยขุดเปนบอตื้นๆ บนผิวดินเพ่ือผสมนํ้าโคลนที่
ใชในการเจาะบอนํ้าบาดาลหรือบอนํ้ามัน 

mud pump เคร่ืองสูบนํ้า
โคลน 

ดูที่ reciprocating pump 

natural recharge การเติมนํ้า
บาดาลตาม
ธรรมชาติ 

การเพิ่มนํ้าเขาสูระบบนํ้าบาดาลตามธรรมชาติ 

non carcinogen สารไมกอมะเร็ง สารเคมีท่ีไมเปนสาเหตุของโรคมะเร็ง แตมีอันตรายตอสุขภาพ 

numerical 
modeling4 

แบบจําลองเชิง
คณิตศาสตร 

แบบจําลองวิเคราะหระบบการไหลของนํ้าบาดาลในเชิงตัวเลข
รวมกับสภาพสิ่งแวดลอม โดยประยุกตใชคอมพิวเตอรในงาน
วิเคราะหระบบนํ้าบาดาล และนํามาเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการแหลงนํ้าบาดาล 

observation well บอ
สังเกตการณ 

บอนํ้าบาดาลที่เจาะขึ้นสําหรับสังเกตการณหรือติดตามเฝาระวังการ
เปล่ียนแปลงของนํ้าบาดาลในชั้นหินอุมนํ้า, บอนํ้าบาดาลที่ใชในการ
เก็บขอมูล 

optimum yield อัตราสูบ
เหมาะสม 

อัตราการสูบนํ้าบาดาลสูงสุดท่ีไมทําใหเกิดผลเสียหาย 

over pumping การสูบมาก
เกินไป 

การสูบดวยอัตราและปริมาณสูงกวาปริมาณปลอดภัย, การสูบนํ้า
เกินปริมาณนํ้าสํารอง 

overdraft การสูบนํ้า
บาดาลเกิน
กําหนด 

ปริมาณสูบนํ้าบาดาลรายปของแองนํ้าบาดาล ที่สูบในปริมาณท่ี
มากกวาปริมาณนํ้าเพ่ิมเติมรายป หรือผลผลิตนํ้าบาดาลรายปทําให
ระดับนํ้าบาดาลลดลงมากกวาปกติเม่ือส้ินป 

packer test การแบง
ทดสอบ 
ช้ันนํ้า 

ขั้นตอนการดําเนินการเปาเก็บตัวอยางนํ้า วัดระดับนํ้า และประเมิน
อัตราไหลของนํ้าบาดาลดวยเคร่ืองจักรอุปกรณและวัสดุสําหรับ
ทดสอบชั้นนํ้าบาดาล 

perch aquifer หินอุมนํ้าปลอม, 
ช้ันใหนํ้าคาง 

ช้ันหินอุมนํ้าที่มีนํ้าบาดาลจํานวนจํากัด มักเปนช้ันหินอุมนํ้าระดับต้ืน
ลอยตัวอยูเหนือช้ันหินอุมนํ้าท่ีแทจริง บอนํ้าบาดาลที่เจาะลงไปสูบ
นํ้าจากชั้นหินอุมนํ้าปลอมมักจะแหงเม่ือสูบนํ้าบาดาลขึ้นใช 
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perch aquifer  (ตอ) ไประยะเวลาหน่ึง ขึ้นกับปริมาณนํ้าที่มีอยูในช้ันหินน้ัน, ช้ันใหนํ้า
แบบเปดในบริเวณเล็กๆ มีปริมาณนํ้าบาดาลเพียงเล็กนอย 

percolation13 การไหลลง การไหลลงในแนวดิ่งสูช้ันอิ่มตัวดวยนํ้า  

percussion 
drilling rig 

เคร่ืองเจาะแบบ
กระแทก 

ดู cable tool drilling rig 

permeability 
coefficient8 

สัมประสิทธิ์ 
การซึมผาน 

อัตราการไหลของนํ้าผานหน่ึงหนวยหนาตัดของพ้ืนที่ ภายใตหน่ึง
หนวยความลาดชลศาสตรที่อุณหภูมิหอง หรือปรับเทียบกับอุณหภูมิ
ที่ 150 องศาเซลเซียส  

piezometer มาตรวัด 
แรงดันนํ้า 

เครื่องมือท่ีใชวัดแรงดันของนํ้าบาดาลที่จุดใดๆ ใตผิวดิน 

piston pump เคร่ืองสูบนํ้า
แบบสูบชัก 

เครื่องสูบนํ้าแบบหน่ึง ใชสําหรับสูบนํ้าจากบอนํ้าบาดาล ท่ีมีระดับนํ้า
ขณะสูบ ไมเกิน 6 เมตร (โดยประมาณ) ทํางานโดยลูกสูบและ
กระบอกสูบ มีล้ินกันกลับเปนตัวเปดปดทดน้ํา สามารถตั้งเครื่องสูบ
นํ้าไดในแนวดิ่งหรือแนวนอน 

pollutant มลพิษ ดู contaminant  

porosity1 ความพรุน อัตราสวนระหวางปริมาตรของชองวางในหินหรือดินหรือวัตถุใดๆ 
เทียบกับปริมาตรของหินหรือดินหรือวัตถุน้ัน 

potentiometric 
surface1 

ระดับแรงดันนํ้า นํ้าบาดาล; ระดับสมมติเพื่อแทนระดับของนํ้าบาดาล หาไดจาก
ระดับของนํ้าในบอนํ้าบาดาล 

principal aquifer ช้ันหินอุมนํ้า
หลัก 

ช้ันหินอุมนํ้าที่ใหปริมาณและคุณภาพนํ้าท่ีดีท่ีสุดตลอดความลึกของ
บอนํ้าบาดาล 

production well บอผลิต บอนํ้าบาดาลที่มีขนาดเหมาะสมและมีการพัฒนาบอ โดยทําการเจาะ
ในช้ันหินอุมนํ้าท่ีสามารถใหนํ้าไดในอัตราเพียงพอตอการนํามาใช
ตามวัตถุประสงค สามารถติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าท่ีมีขนาดเหมาะสมกับ
ปริมาณการใหนํ้าของบอ  

pumping test การสูบทดสอบ การหาคาพารามิเตอรตางๆของชั้นหินใหนํ้า โดยการสูบนํ้าออกจาก
บอสูบและวัดอัตราการลดลงของระดับนํ้าในบอสังเกตการณ(และ/
หรือ บอสูบ) แลววิเคราะหคาพารามิเตอรจากขอมูลที่เก่ียวของ 
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reaming ควานบอ การขยายขนาดของรูเจาะใหมีขนาดเสนผาศูนยกลางใหญขึ้น เพ่ือให
เหมาะสมกับขนาดของทอกรุ ทอกรองท่ีจะสรางบอ 
นํ้าบาดาล 

recharge area, 
recharge zone 

พ้ืนที่เติมนํ้า, 
พ้ืนที่รับนํ้า
บาดาล 

พื้นท่ีที่นํ้าผิวดินสามารถไหลลึกลงสูใตผิวดินและไหลลงไปสูช้ันหิน
อุมนํ้า หรือเปนพ้ืนท่ีที่นํ้าจากชั้นหินอุมนํ้าระดับต้ืนสามารถไหลลง
ไปเติมนํ้าในชั้นหินอุมนํ้าระดับลึกกวา, พ้ืนท่ีที่นํ้าเพ่ิมเติมเขาสูช้ัน
หินที่อยูใตบริเวณนํ้าผิวดินน้ัน 

recharge14 การเติมนํ้าลง
แหลงนํ้าบาดาล 

กระบวนการเติมนํ้าลงสูช้ันอิ่มตัวดวยนํ้า  

recharging well บอเติมนํ้า เปนบอนํ้าบาดาลที่เจาะไวสําหรับการเติมนํ้าลงสูช้ันหินอุมนํ้า โดย
สวนใหญมักเปนบอนํ้าบาดาลขนาดใหญ ซ่ึงออกแบบเพื่อใหเติมนํ้า
ลงในช้ันหินอุมนํ้าไดคราวละมากๆ 

reciprocating 
pump (mud 
pump) 

เคร่ืองสูบนํ้า 
แรงดันสูง 

เครื่องสูบนํ้าประเภทชัก มีหลายลูกสบู กระบอกสูบทํางานสลับและ
สัมพันธกัน ในชวงจังหวะการดูดและสง เพ่ือใหไดแรงดันที่สูงและ
ตอเน่ือง มักใชสําหรับสูบอัดนํ้าโคลนในระบบเจาะแบบหมุนตรง 
หรือใชอัดซีเมนตและหรือโคลนผงในการอุดขางบอหรืออุดกลบบอ  

recovery level ระดับนํ้าคืนตัว ระดับนํ้าในบอบาดาลหลังหยุดสูบ 

reductive 
dehalogenation  

  กระบวนการที่ทําใหความเปนพิษของสารอินทรียที่ประกอบดวยธาตุ
หมู 7 ของตารางธาตุ (Periodic Table) ลดลง และงายตอการสลาย
ดวยจุลินทรีย นิยมใชบําบัดสารอินทรียที่มีคลอรีนเปนองคประกอบ 

reference dose อัตราการรับ
สารเคมีเขาสู
รางกายสูงสุด 

ปริมาณสารเคมีที่กําหนดไว หากรางกายรับไมเกินระดับน้ีจะไมเปน
อันตรายตอสุขภาพ 

resistivity model แบบจําลองคา
ความตานทาน
ไฟฟาจําเพาะ 

ภาพสองหรือสามมิติแสดงขอมูลคาความตานทานไฟฟาจําเพาะ ท่ี
ไดจากการสํารวจทางธรณีฟสิกส 

 

Reverse circu-
lation drilling rig 

เคร่ืองเจาะแบบ
หมุนดูดกลับ 

เปนเครื่องท่ีดัดแปลงจากเครื่องเจาะหมุนตรง  แตกตางกันตรงที่ทิศ
ทางการหมุนเวียนของนํ้าโคลนที่ใชในการเจาะ  หลักการคือ  ใน  
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Reverse circu-
lation drilling rig 

(ตอ) ระบบหมุนตรงมีการอัดนํ้าโคลนที่มีแรงดันสูงลงไปตามกานนําเจาะ  
กานเจาะ และหัวเจาะ แลวใหไหลกลับขึ้นทางชองวางระหวางกาน
เจาะกับผนังบอพรอมกับเศษดินหิน  แตในเครื่องเจาะหมุนแบบดูด
กลับเปนการปลอยใหนํ้าไหลลงไปเองทางชองวางระหวางผนังบอ
กับกานเจาะ  แลวดูดนํ้าโคลนพรอมท้ังเศษดินหินขึ้นทางกานเจาะ 
เพ่ือปลอยลงบอเก็บนํ้าใหเศษหินตกตะกอนลงกนบอนํ้าใส เศษหิน
เล็ก ๆ ที่ยังไมตกตะกอนจะถูกปลอยใหไหลกลับลงไปในบอแลวดูด
ขึ้นมาอีกเปนกระบวนการตอเน่ืองไปเรื่อย ๆ 

risk assesment การประเมิน
ความเสี่ยง 

กระบวนการที่ดําเนินการเพื่อใหทราบถึงผลจากมลพิษ อุบัติเหตุ
หรืออุบัติภัยรายแรง ที่จะทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของมนุษย 
หรือเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและส่ิงแวดลอม 

risk assesment 
for groundwater 

การประเมิน
ความเสี่ยงการ
ปนเปอนแหลง 
นํ้าบาดาล 

กระบวนการที่นํามาใชเพ่ือคาดการณถึงความเปนไปไดท่ีนํ้าบาดาล
จะถูกปนเปอนจากมลสาร 

rotary drilling การเจาะแบบ
หมุน 

วิธีการเจาะบอนํ้าบาดาลโดยใชเคร่ืองเจาะแบบหมุน 

rural water 
supply 
development 
fund 

กองทุนพัฒนา
ประปาชนบท 

เงินกองทุนสวนกลางที่รวบรวมจากกลุมผูใชนํ้าเพ่ือนํามาใชในการ
ดําเนินการบริหารกิจการประปา โดยมีสมาชิกผูใชนํ้าทุกคนเปน
เจาของกองทุน และไดเงินสมทบจากกําไรสุทธิรายปของการบริหาร
ประปาชนบท บริหารการใชจายเงินกองทุนโดยกลุมผูใชนํ้าหรือคณะ
กรรมการบริหารกิจการประปาชนบท 

rural water 
supply 
management 

การบริหาร
กิจการประปา
ชนบท 

การจัดระบบการบริหารการใชนํ้า และการดูแลบํารุงรักษาระบบ
ประปาชนบทในเชิงธุรกิจ ท่ีประชาชนดําเนินการเองหรือในนาม
คณะกรรมการบริหารประปาชนบท โดยการกําหนดใหเรียกเก็บ
คาบริการน้ําประปาจากผูใชนํ้าประปาตองเสียคาบริการ โดยรัฐจะ
ชวยเหลือสนับสนุนเฉพาะสวนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน
หรือเทาที่จําเปน 

rural water 
supply system 

ระบบประปา
ชนบท 

ระบบการนํานํ้าจากใตดินหรือแหลงนํ้าผิวดินมาผลิตใหเปนนํ้า
สะอาดตามหลักวิชาการ และวิธีการอันเหมาะสมเพื่อใชในการ 
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rural water 
supply system 

(ตอ)  อุปโภค-บริโภค โดยการจายนํ้าไปตามทอผานมาตรวัดนํ้าบริการ
ใหแกประชาชนในหมูบาน 

saline water14 นํ้าเค็ม นํ้าที่ไมเหมาะกับการอุปโภคบริโภคของมนุษยและการชลประทาน 
เน่ืองจากมีคาปริมาณสารที่ละลายไดสูง โดยวัดในหนวย มก./ล.  
โดย 35,000 มก./ล. มีคาเทากับนํ้าทะเล  นํ้าเค็มเล็กนอยมีคา  
1,000 - 3,000 มก./ล. ปานกลาง 3,000 - 10,000 มก./ล. เค็มมาก 
10,000 - 35,000 มก./ล. และนํ้าเกลือมากกวา 35,000 มก./ล.  

salt water 
intrusion 

การรุกลํ้าของ
นํ้าเค็ม 

เปนกระบวนการที่นํ้าทะเลหรือนํ้าเค็มรุกลํ้าเขาสูช้ันหินอุมนํ้า เปน
ผลใหนํ้าบาดาลในชั้นหินอุมนํ้ากรอยเค็ม ทั้งน้ีอาจเกิดจากการสูบนํ้า
จากบอนํ้าบาดาลที่อยูใกลแหลงนํ้าเค็ม ทําใหระดับนํ้าในช้ันหินอุม
นํ้าลดลง นํ้าเค็มหรือนํ้าทะเลในพื้นที่ขางเคียงไหลเขาไปทดแทน 

sand collector 
pipe 

ทอเก็บทราย ทอกรุบอที่ติดตั้งไวที่ระดับกนบอนํ้าบาดาล เพ่ือรองรับทรายละเอียด
ที่อาจจะเขาบอในขณะสูบนํ้า ไมใหทรายทวมในชวงทอกรองบอและ
เกิดการอุดตัน 

saturated zone1, 
zone of 
saturation, 
phreatic zone 

เขตอ่ิมนํ้า เขตหรือสวนช้ันใตดินท่ีมีนํ้าบรรจุอยูเต็มชองวางตางๆ แมวา
ชองวางเหลาน้ีจะมีอากาศหรือของเหลวชนิดอื่นๆแทรกอยูบางก็
ตาม ถือวาอิ่มตัว เขตน้ีอยูใตเขตอิ่มอากาศ โดยอาศัยแนวระดับนํ้า
ใตดินเปนแนวแบง  

self potential  คาความตาง
ศักยไฟฟา 

ศักยไฟฟาท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติในช้ันดินและหิน เปนผลจากการ
เปล่ียนแปลงทางเคมีและฟสิกสระหวางสาร 2 ชนิดที่สัมผัสกันอยู มี
หนวยเปนมิลลิโวลต 

semi 
consolidated 
sediment 

หินรวนก่ึง 
หินแข็ง 

ช้ันหินตะกอนที่เร่ิมมีการประสานตัวหรือมีการประสานตัวบางสวน 
กลายสภาพจากหินตะกอนเปนหินแข็ง 

sieve analysis การวิเคราะห
ตัวอยางตะกอน 

ขบวนการตางๆ ในการรวบรวมตัวอยางตะกอนจากหลุมเจาะ เพ่ือ
นําไปวิเคราะหขนาดของตะกอนโดยทําการแยกสวนตะกอนดวย
ตะแกรงรอนในหองปฏิบัติการ แลวนําผลไปพลอตกราฟเพ่ือหา
ลักษณะการกระจายตัวของเม็ดตะกอน เพื่อหาขนาดกรวดหรือทราย
กรุบอและขนาดรองเปดของทอกรองตอไป 
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simulation การจําลอง การจําลองตัวแปรตางๆจากการคํานวณของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
มีความถูกตองสมบูรณ รวมท้ังการนําเขาและสงผลของขอมูลตางๆ, 
การใชแบบจําลองเพ่ือศึกษาผลการจําลองจากชุดตัวแปรท่ีตองการ 

sinkholes1,  
leach hole 

หลุมยุบ หลุมหรือแองบนแผนดินที่ปากหลุมเกือบกลมและมีเสนผาน
ศูนยกลางราว 20 เมตรถึงกวา 200 เมตร เกิดจากนํ้าละลายเอาหิน
เกลือ หินยิปซัม หรือหินปูนท่ีอยูขางใตออกไป ทําใหพ้ืนดินตอนบน
ยุบลงเปนหลุมใหญ หากการละลายสารดังกลาวเปนไปอยาง
กวางขวาง หลุมยุบน้ีจะลึกลงๆจนทะลุถึงทางน้ําขางลางเกิดเปน
ปลองขึ้นได หลุมยุบน้ีหากเกิดในพ้ืนท่ีหินปูนเรียกวา หลุมยุบใน
หินปูน 

site  charac-
terization  

การทําความ
เขาใจพ้ืนท่ี
ศึกษา 

การสํารวจ ณ พ้ืนท่ีใดพ้ืนที่หน่ึง เพ่ือศึกษาลักษณะทางอุทกธรณี-
วิทยา หรือตรวจสอบปรากฏการณธรรมชาติและผลจากกิจกรรมของ
มนุษยท่ีมีผลตอส่ิงแวดลอม ระบบอุทกธรณีวิทยา ความปลอดภัย
ของประชาชน และทรัพยากรนํ้า 

Soil Aquifer 
Treatment ; 
SAT 

การบําบัดนํ้า
โดยการซึมผาน
ช้ันดิน 

การปรับปรุงคุณภาพนํ้าโดยใหนํ้าดิบซึมผานช้ันดิน 

specific 
retention 

  ปริมาณนํ้าท่ีไมสามารถสูบออกจากบอนํ้าบาดาลไดอีก 

specific storage การเก็บกัก
จําเพาะ 

คาพารามิเตอรแสดงปริมาตรนํ้าบาดาลที่ไดจาก(หรือเขาสู)ช้ันหินใต
นํ้าหน่ึงหนวยพ้ืนที่ในแนวระนาบ และหน่ึงหนวยความหนาของชั้น
หินใหนํ้า ทําใหเฮดของน้ําบาดาลเปลี่ยนไปหน่ึงหนวย 

specific yield อัตราการใหนํ้า
จําเพาะ 

เปนอัตราสวนของนํ้าบาดาลที่สามารถสูบขึ้นมาได ตอปริมาณนํ้า
ทั้งหมดที่มีอยูในหน่ึงหนวยความกวางความยาวและความหนาของ
ช้ันหินอุมนํ้า (ไมมีหนวย), ปริมาตรนํ้าท่ีไดจากชั้นใหนํ้า โดยการ
ระบายเขาสูบอนํ้าดวยแรงโนมถวง ตอหนวยพ้ืนที่ในแนวระนาบตอ
หนวยเฮดที่ลดลง 

standard guide 
for groundwater 
well drilling 

มาตรฐาน 
การเจาะบอ 
นํ้าบาดาล 

การกําหนดมาตรฐานบอนํ้าบาดาลโดยอางอิงกับมาตรฐานสากลที่
เปนท่ียอมรับทั่วไป เชน AWWA, ASTM เปนตน 
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standard price ราคากลาง เกณฑราคาที่กําหนดขึ้น ท่ีใชท่ัวไปและเปนท่ียอมรับ 

Static Water 
Level (SWL) 

ระดับนํ้าปกติ, 
ระดับนํ้าน่ิงใน
ช้ันหินอุมนํ้า, 
ระดับนํ้าคงที่ 

เปนระดับนํ้าในช้ันหินอุมนํ้าในขณะที่ยังไมมีการสูบนํ้าใดๆ จากช้ัน
หินอุมนํ้า โดยวัดจากระดับอางอิงระดับนํ้าคงที่ (static water level) 
คือระดับนํ้าในบอบาดาล ที่ยังไมถูกกระทบจากการสูบนํ้าบาดาล ซ่ึง
จะมีความดันท่ีผิวนํ้าเทากับความดันของบรรยากาศ                      

steady state ระดับนํ้าขณะ
สูบเขาสูสภาวะ
คงท่ี 

คือสภาวะที่ระดับนํ้าขณะสูบไมลดลงอีก ในขณะทําการสูบดวย 
อัตราใดอัตราหน่ึง 

steady-state 
flow 

การไหลแบบ 
คงตัว 

การไหลของน้ําบาดาลทุกๆ แหง ทีมี่ความเร็วคงที่ตลอดเวลา คงที่
ในชวงขณะใด, การไหลของน้ําที่ไมเปล่ียนแปลงตามเวลา 

Storativity, 
Storage 
coefficient (S) 

สัมประสิทธิ์การ
กักเก็บ, สภาพ
กักเก็บ 

ปริมาตรนํ้าบาดาลที่ไดจากชั้นใหนํ้าตอหนวยพ้ืนที่ในแนวระนาบตอ
หนวยเฮดที่ลดลง 

strike1  แนวระดับ แนวทางหรือทิศทางที่ตั้งฉากกับแนวไหลของนํ้าบนผืนระนาบช้ันหิน 
สายแร พนังหิน แนวระดับน้ีเดิมนิยมวัดกันตามเส้ียวของส่ีมุมโลก 
จากเหนือไปตะวันออกไปใตไปตะวันตกจนจดเหนืออีก แตปจจุบัน
นิยมใชเปนมุมแอซิมัท (azimuth) เพราะจดบันทึกไดส้ันและ
ผิดพลาดยากกวาการกําหนดอยางอื่น 

submersible 
pump 

เคร่ืองสูบนํ้า
แบบจุม, เครื่อง
สูบนํ้าแบบจุม
ใตนํ้า, เครื่อง
สูบนํ้าแบบซับ
เมอรซิเบิล 

เครื่องสูบนํ้าบาดาลแบบหน่ึง จดัอยูในประเภทแรงเหวี่ยงหนีศูนย มี
สวนของมอเตอรและใบพัดเปนรูปทรงกระบอกยาว ติดตั้งในบอนํ้า
บาดาลโดยจมอยูต่ํากวาระดับนํ้าขณะสูบ  

subsurface 
hydrogeological 
investigation 

การสํารวจอุทก-
ธรณีวิทยาใต 
ผิวดิน 

การสํารวจเพื่อเก็บขอมูลอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน โดยใชเครื่องมือ
เจาะหรือหยั่งลึกลงไปจากผิวดิน  
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subsurface 
water1, subter-
ranean water, 
underground 
water 

นํ้าใตดิน นํ้าที่มีสภาพเปนของแข็ง ของเหลว และแกสในธรณีภาค นํ้า
ดังกลาวรวมถึงนํ้าทั้งหมดใตผิวแผนดิน ยกเวนนํ้าภายในโลก 
(internal water) ซ่ึงเปนนํ้าท่ีอยูใตระดับเขตอิ่มนํ้า 

surface 
geophysical 
investigation 

การสํารวจธรณี
ฟสิกสบนผิวดิน 

การสํารวจโดยใชเครื่องมือทางธรณีฟสิกสบนผิวดิน เพ่ือจัดเก็บ
ขอมูลดานธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา โดยมิไดใชเคร่ืองมือใดๆ 
หยั่งลึกลงไปจากผิวดิน 

surface hydro-
geological 
investigation 

การสํารวจอุทก-
ธรณีวิทยา 
บนผิวดิน 

การสํารวจเพื่อเก็บขอมูลดานอุทกธรณีวิทยา โดยปฏิบัติการสํารวจ
เฉพาะบนผิวดินที่มิไดใชเคร่ืองมือใดๆ หยั่งลึกลงไปจากผิวดิน หรือ
การรวบรวมขอมูลเกาทั้งท่ีเปนขอมูลที่ปรากฏบนผิวดินและขอมูลท่ี
อยูใตผิวดิน 

sustainable 
yield 

ปริมาณนํ้าท่ี
ยอมใหสูบออก
จากช้ันหินอุม
นํ้า, ปริมาณ
ยั่งยืน 

ปริมาณนํ้าบาดาลที่ยอมใหสูบออกจากชั้นนํ้าบาดาลไดอยางตอเน่ือง 
โดยไมสงผลกระทบตอช้ันหินอุมนํ้า และไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมของแองนํ้าบาดาลนั้นๆ สามารถแบงไดเปน 2 
ประเภท คือ ปริมาณนํ้าบาดาลที่มากที่สุดท่ีสามารถสูบออกมาจาก
ช้ันนํ้าบาดาลไดตลอดทั้งป (maximum sustainable yield) และ
ปริมาณนํ้าบาดาลที่มากท่ีสุดท่ีสามารถสูบออกมาจากชั้นนํ้าบาดาล
ไดตลอดท้ังป โดยท่ีการสูบนํ้าออกมาใชน้ันมีความคุมคาทาง
เศรษฐกิจ (permissible sustainable yield), หรืออีกนัยหน่ึง
หมายถึง ปริมาณการสูบสูงสุดที่ไมเกิดผลเสียตอระบบนํ้าบาดาล 
ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม  

test holes บอเจาะสํารวจ หลุมเจาะดวยเครื่องเจาะบอนํ้าบาดาลเพื่อทราบขอมูลทาง
ธรณีวิทยาและขอมูลทางอุทกธรณีวิทยา 

test wells บอสํารวจ บอเจาะสํารวจท่ีลงทอกรุทอกรอง พัฒนา และทําการสูบทดสอบเพื่อ
ทราบชลศาสตรของช้ันหินอุมนํ้าและคุณภาพนํ้า 

Total Dissolved 
Solids (TDS) 

คาของ
สารละลายรวม  

อัตราสวนของมวลของตัวถูกละลายตอปริมาตรของสารละลาย 

toxic substance สารพิษ สารที่มีอันตรายตอสุขภาพอนามัยของบุคคล โดยทําใหถึงเสียชีวิต
ไดในปริมาณท่ีมีเพียงเล็กนอย 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 10/10) 
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน  รายการคําศัพท คําแปล และความหมาย 
 

150

คําศัพท คําแปล ความหมาย 

toxicity 
assessment 

การประเมิน
ความเปนพิษ 

การประเมินความเปนพิษของสารเคมีออกมาเปนคาตัวเลขเพื่อ
ประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ 

transmissivity คาสัมประสิทธิ์
การไหล, 
สภาพสงผาน, 
คาสัมประสิทธิ์
การยอมใหนํ้า
ไหลผานตลอด
ช้ันหินอุมนํ้า 

ปริมาณการไหลของนํ้าผานตัวกลางในหน่ึงหนวยเวลาและหน่ึง
หนวยความกวางของช้ันหินอุมนํ้า ภายใตความลาดทางชลศาสตร 
(hydraulic gradient) หน่ึงหนวย, ตัวพารามิเตอรที่เก่ียวเน่ืองกับ
ความยากงายของการเคลื่อนที่ของนํ้าผานช้ันหินใหนํ้าในแนว
ระนาบ 

turbidity1 คาความขุน 
ของนํ้า 

เปนคุณสมบัติทางกายภาพของนํ้าบาดาลโดยการตรวจวัดความขุน
ของนํ้าบาดาล มีหนวยเปน NTU 

unconfined 
aquifer 

ช้ันหินอุมนํ้า
เปด,  
ช้ันหินอุมนํ้า
แบบไมมี
แรงดัน,  
ช้ันหินใหนํ้า
เปด 

ช้ันหินอุมนํ้าที่มีระดับนํ้าบาดาล (water table) อยูต่ํากวาระดับขอบ
บนของช้ันหินอุมนํ้า เน่ืองจากไมอยูใตแรงดัน คือ ไมมีช้ันหินก้ันนํ้า 
(confining layer) ปดทับอยู เปนช้ันหินอุมนํ้าที่อยูถัดจากผิวดินลง
ไป ระดับนํ้าบาดาลจะมีระดับและความลาดชันไมแนนอนขึ้นกับ
สภาพภูมิประเทศ ช้ันหินอุมนํ้าประเภทนี้จะไดรับนํ้าลงไปเพ่ิมเติม
จากนํ้าฝนท่ีเติมลงไปโดยตรง ระดับนํ้าท่ีเจาะในช้ันหินอุมนํ้าน้ีจะอยู
ในระดับเดียวกัน, ช้ันหินใหนํ้าท่ีมีขอบบนสัมผัสกับช้ันบรรยากาศใต
ผิวดิน 

unconsolidated 
sediment1 

ตะกอนรวน ตะกอนที่ยังไมจับตัวกันแนนแข็งเปนหิน, ช้ันกรวดทราย 

uniformity 
coefficient (UC) 

คาสัมประสิทธิ์
ความสมํ่าเสมอ
ของช้ันหินอุม
นํ้า 

อัตราสวนของชวงตะแกรงรอนท่ีรอยละ 60 ของตะกอนตัวอยางผาน
ได หารดวยชองตะแกรงรอนท่ีรอยละ 10 ของตะกอนผานได (ซ่ึง
เทากับ D40/D90 ของ aquifer curve) 

unsaturated 
zone 

ช้ันดินไมอ่ิมตัว
ดวยนํ้า 

ช้ันดินท่ีอยูลึกจากพื้นดินถึงระดับนํ้าใตดิน หรือเปนช้ันดินบางๆซ่ึง
วางตัวอยูเหนือระดับนํ้าใตดินที่นํ้าถูกดูดขึ้นมาอยูตามชองวาง
ระหวางเม็ดดิน 

vadose zone บริเวณไมอิ่มนํ้า, 
ช้ันเหนือระดับนํ้า 

ช้ันดินและหินที่อยูเหนือระดับนํ้าใตดิน 
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village 
committee 

คณะกรรมการ
หมูบาน 

คณะกรรมการหมูบานตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คณะกรรมการหมูบานและคณะกรรมการกลางหมูบานอาสาพัฒนา
และปองกันตนเอง กฎหมายวาดวยการจัดระเบียบบริหารหมูบาน
อาสาพัฒนาและปองกันตนเอง 

Volatile Organic 
Compounds3 
(VOCs) 

สารอินทรีย
ระเหย 

สารอินทรียระเหยซ่ึงเปนของเสียจากอุตสาหกรรม ซ่ึงมีอันตรายตอ
มนุษยหากไดสัมผัสหรือเขาสูระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร มี 
15 ตัว  

v-shape steel 
wire wound 
continuous slot 

ทอกรองบอ
แบบพันลวด 
ตัววี 

ทอกรองบอแบบหนึ่งที่มีลวดโลหะหนาตัดรูปส่ีเหล่ียมคางหมู หรือ
รูปตัววี(V) พันรอบตอเน่ืองไปตามแกนยาวโครงลวดโลหะหรือทอ
เซาะรอง เวนชองวางเปนรองเปดเล็กๆ สําหรับใหนํ้าไหลผานได    

waste water นํ้าเสีย นํ้าเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน นํ้าเสียจากการใชนํ้า
ของคนงาน กิจกรรมอื่นๆ ในโรงงาน และ 
จากที่พักอาศัย 

water budget  ปริมาณนํ้าท่ี
คํานวณได 

ปริมาณรวมของนํ้าทาในแตละลุมนํ้า ซ่ึงเปนปริมาณนํ้าท่ีสามารถ
นํามาใชไดทางทฤษฏี แตในทางปฏบิัติแลวหากไมมีการเก็บกัก
นํ้าทาไว นํ้าสวนน้ีก็จะไหลลงสูพ้ืนท่ีที่ตํ่ากวาและลงทะเลในที่สุด 

water level 
recorder 

เคร่ืองบันทึก 
ระดับนํ้า 

เครื่องมือสําหรับบันทึกระดับนํ้า มีลักษณะเปนสายยาวเพื่อหยอนลง
ไปในบอนํ้าบาดาลหรือในหลุมเจาะได มีหลายรูปแบบ เชน แบบเทป
สายไฟ (electric tape) แบบแรงดันลม (air line) สามารถบันทึก
ขอมูลระดับนํ้าไดอยางตอเน่ืองโดยการติดตั้งเครื่องบันทึกระดับไวที่
บอสังเกตการณ 

water table1 ระดับนํ้าบาดาล, 
ระดับนํ้าใตดิน 

พื้นผิวหรือแนวระดับนํ้าใตผิวดินที่อยูระหวางเขตอิ่มนํ้ากับเขตอิ่ม
อากาศ ณ ระดับนํ้าใตดินน้ีแรงดันนํ้าในช้ันหินเทากับแรงดันของ
บรรยากาศ มีความหมายเหมือนกับ level of saturation 

watershed1 พ้ืนที่ลุมนํ้า,  
บริเวณลุมนํ้า 

ดู drainage area 

well 
development 

การพัฒนาบอ 
นํ้าบาดาล 

การดูแลรักษาหรือซอมบํารุงบอนํ้าบาดาล เพ่ือใหบอมีประสิทธิภาพ
การใหนํ้าสูงสุด โดยการทําความสะอาดหรือซอมแซมบริเวณผนังบอ
เจาะ ซ่ึงอาจจะมีการอุดตันจากกระบวนการเจาะหรือจากการ 
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well 
development 

(ตอ) เส่ือมสภาพเน่ืองจากใชงานมานาน ใหกลับเขาสูสภาพเดิมใหมาก
ที่สุด ขณะเดียวกันการพัฒนาบอจะทําใหกรวดทราย (กรวดกรุ) หรือ
ช้ันหินท่ีอยูรอบๆบอ มีความโปรง ปราศจากสิ่งอุดตัน ทําใหนํ้า
สามารถไหลผานเขาบอไดดี 

well screen ทอกรองบอ ทอกรุบอที่มีชองวางใหนํ้าจากชั้นหินอุมนํ้าไหลเขาบอนํ้าบาดาล มี
ทั้งแบบพันดวยลวดและแบบเซาะรอง  

well specific 
capacity 

ปริมาณนํ้า
จําเพาะของ 
บอนํ้าบาดาล, 
ความจุจําเพาะ
บอ 

อัตราหรือปริมาณนํ้าท่ีสูบไดตอหน่ึงหนวยเวลาตอระยะนํ้าลดหน่ึง
หนวย มีหนวยเปน ลบ.ม./ชม./ม., อัตราการสูบตอหนวยระยะลด 
ในบอ 

yield ปริมาณการ 
ใหนํ้า 

ปริมาณการใหนํ้าบาดาลของชั้นหินอุมนํ้า  
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