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                                                    ระบบน้ําบาดาล  
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. หลักเกณฑบอนํ้าบาดาล 
 

 1. สถานที่ที่ขอรับความชวยเหลือจะตองเปนสถานที่ที่ขาดแคลนน้ําหรือใน     
      กรณีที่มีแหลงนํ้าอยูแลวแตไมเพียงพอตอการใชงาน 
2.  นํ้าบาดาลที่จะพัฒนาขึ้นมาใช จะตองไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ ให 
      ผลตอบแทนที่คุมคา 
3.  ผูขอรับความชวยเหลือจะตองเสียคาใชจายเปนตัวเงินหรือทรัพยสินและ สง 
      มอบภายในระยะเวลาตามที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด 
4.  ผูขอรับความชวยเหลือจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ.  
      2520 และระเบียบที่เกี่ยวของ 

2. สถานทีเ่จาะบอบาดาล 1. สถานที่เจาะน้ําบาดาลตองไมเปนที่ลุมมนํ้ีาขัง  
2. หางจากแหลงนํ้าเสียแหลงมลพิษ สวมซึม ถังเกรอะหรอืทางระบายน้ํา   
    โสโครกไมนอยกวา 30 เมตร  
3. ตองมีมาตรการหรือวิธีการใด ๆ ที่สามารถปองกันนํ้าเสียหรือมลพิษไมให   
    ไหลลงสูชั้นนํ้าบาดาลได  
4. มีพ้ืนที่การปฏิบัติงานตองมีที่วางเพียงพอสําหรับซอมเครื่องสูบนํ้าและบอ 
    นํ้าบาดาล 

3. มาตรฐานบอ 1. การเจาะสํารวจชั้นนํ้าในครั้งแรก กอนที่จะใสทอเพื่อทําบอนํ้าบาดาลตองทํา 
    การควานหลุมเจาะใหมีขนาดโตเพียงพอที่จะทําการกรุกรวด ผลึกดานขาง 
    บอ  
2. การเจาะน้ําบาดาลในชั้นหินรวนแบบกรุกรวด จะตองมีชองวางระหวางทอ 
    กรุกับผนังหลุมเจาะไมนอยกวา 75 มิลลิเมตร 
3. การเจาะน้ําบาดาลในชั้นหินรวนแบบไมกรุกรวด จะตองมีชองวางระหวาง 
    ทอกรุกับผนังหลุมเจาะไมนอยกวา 50 มลิลิเมตร โดยรอบตั้งแตปากหลุม 
    เจาะจนถึงตําแหนงติดต้ังทอกรองน้ําและชองวางระหวางทอกรุกับผนังหลุม 
    เจาะตองผนึกดวยซีเมนตเทาน้ัน  
4. การเจาะน้ําบาดาลในชั้นหินแข็ง จะตองมีชองวางระหวางทอกรุกับผนังหลุม 
    เจาะไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร หรือถามกีารเจาะน้ํา 
5. ทอกรุบอ เปนทอทึบที่ทําหนาที่ค้ํายันผนังบอซึ่งอาจจะเปนชนิดทอเหล็ก  
    หรือทอพีวีซีที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐานที่กาํหนด 
6. การติดต้ังในหลุมเจาะตองเปนชนิดและมาตรฐานเดียวกันในบอนํ้าบาดาล 
    บอเดียวจะใชทอกรุหลายขนาดตอเขาดวยกันไดขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
    ทางเทคนิค 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
3. มาตรฐานบอ 7. ทอรับทราบเปนทอทึบที่ติดต้ังดานลางสุดทําหนาที่รองรับตะกอนดินหรือ 

    ตะกอนทรายชนิดและมาตรฐานการผลิตเหมือนขอ 1) 
8. ทอกรองน้ํา เปนทอที่เจาะ เซาะ หรือทําเปนชองใหนํ้าบาดาลสามารถไหล 
    ผานไดและทําหนาที่กั้นยันผนังบอ  
9. ทอกรองน้ําใชไดทั้งแบบทอเซาะรอง(Perforated Pipe) หรือทอกรอง (Well  
    Screen) ทอเซาะรองที่จะติดต้ังในบอตองเปนชนิดและมาตรฐานเดียวกัน 
10. เซาะรองตามแนวยาวของทอ ขนาดกวางไมเกิน 3 มิลลิเมตร ยาวไมเกิน  
     88 มิลลิเมตร และหางกันไมนอยกวา 12.5 มิลลิเมตร 
11. สําหรับทอกรองตองเปนรูปแบบที่ผลติสําเร็จจากโรงงาน และตองมีความ 
      แข็งแรงเพียงพอที่จะตานทานแรงดันของน้ําบาดาลและชั้นดิน 
12. การกรุกรวดรอบบอ สําหรับการเจาะบอนํ้าบาดาลในหินรวนแบบกรุกรวด  
      ใหใชเม็ดกรวดที่มีขนาดใหญเพียงพอที่จะไมไหลลอดเขา 
      ไปในทอกรองน้ําไดเกินรอยละ 10 ของปริมาณกรวดที่ใชทั้งหมด  
13. การกรุกรวดตองทําความสะอาดกอนใสลงในบอและระดับกรวดจะตอง 
      สูงไมเกิน 5 เมตรจากระดับบนของทอกรองน้ํา 
14. การผนึกขางบอ วัสดุที่จะใชอุด หรือผนึกดานขางทอกรุตองเปนดินเหนียว   
      นํ้าจืดเน้ือเนียนสะอาดหรือซีเมนต เพ่ือผนึกรอบ ๆ ทอกรุ 
15. ไมใหนํ้าจากชั้นที่อยูเหนือทอกรองน้ําไหลไปรวมกับนํ้าที่อยูระดับเดียวกัน 
      กับทอกรองน้ํา การผนึกรอบทอกรุตองใชซีเมนต ผนึกต้ังแตระดับพ้ืนผิว 
      ดินลึกลงไป 6 เมตร 
16. การพัฒนาบอนํ้าบาดาล กรณีนํ้าขุนขนมากตองทําการดักนํ้าขุนออกจน 
      คอนขางใสจึงจะทําการเปาลางทอนํ้าบาดาลดวย เครื่องอัดอากาศและ 
      ตองทําการพัฒนาบอนํ้าบาดาลจนใส 

4.การทดสอบบอ 1. การทดสอบปริมาณน้ําบาดาล ทําเมื่อไดพัฒนาบอนํ้าบาดาลจนน้ําใส การ 
    ทดสอบสูบนํ้าใหใชไดทั้งวิธีการสูบนํ้าดวยอัตราการสูบเปนขั้น ๆ ใชเวลาใน 
    การทดสอบสูบจนระดับนํ้าในบอลดลงไปอยูระดับคงที่และทําการบนัทึก 
    การทดสอบสูบนํ้าที่แสดงอัตราการสูบระยะเวลาการสูบนํ้า 
2. มาตรฐานการผลิตของทอที่จะนํามาทําบอนํ้าบาดาล ตองเปนดังน้ี  
   1. มาตรฐาน APL 5L 
   2. มาตรฐาน ASTM A-120 
   3. มาตาฐาน มอก.276 ประเภท 4 ประเภท 3 และประเภท 2 
   4. มาตรฐาน BS-1387 ชนิด Heavy และ Medium 
   5. มาตรฐาน มอก.17 (ทอพีวีซีแข็งสําหรับใชเปนทอนํ้าด่ืม)  
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
4.การทดสอบบอ 3. ทอกรอง เปนที่ผลิตตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิตที่มีการคํานวณ 

    ออกแบบถึงความแข็งแรง ประสิทธิภาพของการไหลผานของน้ําซึ่งมีหลาย 
    รูปแบบ เชน ชนิดพันเสนลวด (Wire wound Screen) ชนิดลวดตะแกรง  
    (Wire mesh Screen) ชนิดแผนเจาะรู (Perforated or Punched) 
4. กรวดกรุบอนํ้าบาดาล ตองเปนกรวดที่มรีูปรางลักษณะคอนขางกลมมน  
    กรวดที่มาจากแมนํ้าที่มีการคัดขนาดมีความโตใกลเคียง ขนาดใหญพอที่จะ 
    ไมไหลลอดเขาไปในทอกรองน้ําไดเกินรอยละ 10 ของปริมาณกรวดที่ใช 
    ทั้งหมดและกอนทําการใสลงในหลุมเจาะตองทําความสะอาดกอน 
5. ผนึกซีเมนตซีลรอบคอบอ การผนึกซีเมนตรอบคอบอ   การใชวัสดุเพ่ือ 
    ดําเนินการผนึก   จะใชผงซีเมนตและน้ําในอัตราสวนผสมโดยใชผง 
    ซีเมนต   นํ้าหนัก   50  กก.  (1 ถุง)   ตอนํ้า   30  ลิตร   แลวอัดลงไปใน 
    ชองวางระหวางผนังหลุมเจาะและความโตนอกของทอกรุ   ซึ่งชองวางน้ี 
    จะตองกวางไมนอยกวาดานละ 7.5 ซม. การเริม่ผนึกซีเมนตตามมาตรฐาน 
    การสรางบอนํ้าบาดาล จะเริ่มตนที่ระดับความลึก 6.00  เมตร  ขึ้นมาจนถึง 
    ชั้นบนผิวหนาดิน  โดยจะตองไมมีชองวางของอากาศแทรกอยูในเน้ือของ 
    สวนผสมของซีเมนต   สําหรับการเจาะบอนํ้าบาดาลซึ่งชั้นดินต้ังแตบนสุด 
    เปนดินออนที่มีลักษณะไมมีการอัดตัวแนน   เชน   ดินทราย   หรือดิน 
    รวน   หากปรากฏวาต้ังแตเริ่มตนปฏิบัติการเจาะบอนํ้าบาดาลตั้งแตที่ 
    ระดับ  0.00 เมตร  จนถึงระดับความลึกที่เปลี่ยนจากดินทรายหรือดินรวน 
    เปนชั้นดินแข็ง,  หิน,  หรือดินเหนียว   ซึ่งจุดน้ันอาจมีความลึกมากกวา 
    มาตรฐานที่กําหนด  คือ  6.00  เมตร   การผนึกซีเมนตซีลคอบอควรจะเริ่มที ่
    จุดระดับความลึกที่เปลี่ยนจากดินออนลงไปในชั้นดินแข็ง, หิน หรือ ดิน 
    เหนียว  2.00 เมตร ขึ้นมาถึงระดับ  0.00  เมตร   ซึ่งจะมีผลใหประสิทธภิาพ 
    ของการปฏิบัติการผนึกซีเมนตสามารถปองกันการซึมไหลของมลภาวะใดๆ  
    ที่อยูบนแหลงผิวดินไดผลดีตามจุดประสงค  

5. การทําความสะอาดบอ 1. การเปาลางทําความสะอาดบอนํ้าบาดาล ตองดวยเครื่องอัดลม (Air   
    Compressor) ที่สามารถผลติแรงดันลมไมนอยกวา  100  C.M.F. การเปา 
    ลางฯ  จะทําใหบอนํ้าบาดาลมีอายุการใชงานที่ยืนยาว 
2. การสรางบอนํ้าบาดาลนั้นจะตองทราบวาระดับความลึกที่เริ่มตนใหนํ้า 
    บาดาลนั้น เริ่มต้ังแตระยะเทาใด และลึกลงไปถึงระยะความลึกที่เทาใด ซึ่ง 
    ระยะความลึกระหวางทั้งสองจุดน้ี คือ   ชั้นใหนํ้าบาดาล   ซึ่งทอที่ใสในระยะ 
    ชวงความลึกน้ีจะใชทอกรองน้ําบาดาล  เพ่ือใหนํ้าบาดาลไหลผานเขาไปใน 
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5. การทําความสะอาดบอ (ตอ) บอนํ้าบาดาลและตอนปลายลางสุดของทอกรองน้ํา   จะตอทอรับทรายเขาที่

ตําแหนงน้ีลงไปถึงกนบอนํ้าบาดาล 
 
 
มาตรฐานน้ําบาดาล 
 

คุณลักษณะ  คามาตรฐาน  

 
ดัชนีคุณภาพน้ํา  หนวย  เกณฑกําหนดที่

เหมาะสม  
เกณฑอนุโลมสูงสุด  

สี (Colour) ปลาตินัม-โคบอลต 5 50 

ความขุน (Turbidity) หนวยความขุน 5 20 

ทางกายภาพ 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.0-8.5 6.5-9.2 

เหล็ก (Fe) สวนในลานสวน ไมมากกวา 0.5 1.0 

มังกานีส (Mn) (มก./ล.,mg/l) ไมมากกวา 0.3 0.5 

ทองแดง (Cu) “ ไมมากกวา 1.0 1.5 

สังกะสี (Zn) “ ไมมากกวา 5.0 15.0 

ซัลเฟต (SO4) “ ไมมากกวา 200 250 

คลอไรด (Cl) “ ไมมากกวา 200 600 

ฟลูออไรด (F) “ ไมมากกวา 1.0 1.5 

ไนเตรต (NO3) “ ไมมากกวา 45 45 

ความกระดางทั้งหมด 
(Total hardness as CaCO3) 

“ ไมมากกวา 300 500 

ความกระดางถาวร 
(Non carbonate Hardness CaCO3) 

“ ไมมากกวา 200 250 

ทางเคมี  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ปริมาณสารทั้งหมด 
(Total Solids) 

“ ไมมากกวา 750  1,500 

สารหนู (As) (มก./ล.,mg/l) ตองไมมีเลย 0.05 

ไซยาไนด (CN) “ “ 0.2 

ตะก่ัว (Pb) “ “ 0.05 

สารพิษ 

ปรอท (Hg) “ “ 0.001 
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คุณลักษณะ  คามาตรฐาน  

 
ดัชนีคุณภาพน้ํา  หนวย  

เกณฑกําหนดที่
เหมาะสม  

เกณฑอนุโลมสูงสุด  

แคดเมียม (Cd) “ “ 0.01 สารพิษ(ตอ) 

ซิลิเนียม (Se) “ “ 0.01 

บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธี 

Standard Plate count 

โคโลนีตอ ลบ. ซม. 

(Colonies/cm3) 

ไมมากกวา 500  

บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธี 

Most Probable Number 

(MPN) 

เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ 

100 ลบ.ซม. 

นอยกวา 2.2  

ทางบักเตรี 

อี.โคไล (E.Coli)  -  ตองไมมีเลย   

  

 


