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เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการและการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร

นํ้าบาดาล ซ่ึงจากสภาพปญหาในปจจุบันมีการพัฒนานํานํ้าบาดาลข้ึนมาเพื่อใชใน

การเกษตรมากเกินสมดุล กอใหเกิดปญหาระดับนํ้าบาดาลลดลงอยางตอเน่ือง ประกอบ

กับในชวงฤดูนํ้าหลาก นํ้าฝนไหลเติมลงสูช้ันใตดินไดนอยทําใหการคืนตัวของระดับ 

นํ้าบาดาลมีอัตราที่ตํ่ามาก เน่ืองจากดินช้ันบนเปนดินเหนียว ดังน้ันการกักเก็บนํ้าฝนที่

ไหลหลากและเหลือลนโดยการผันนํ้าลงไปกักเก็บไวใตดินและสามารถเจาะบอนํ้าบาดาล

สูบนํ้ากลับมาใชในชวงฤดูแลง หรือยามขาดแคลนนํ้า จึงเปนการบรรเทาและแกปญหา

การลดลงของระดับนํ้าบาดาลและปญหาภัยแลงไดในระยะยาว        

คูมือการเติมนํ้าใตดินระดับต้ืนฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการกอสราง

ระบบเติมนํ้าใตดินระดับต้ืน โดยจะอธิบายถึงหลักการ ข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแตการ

คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม แบบมาตรฐานและการกอสรางระบบเติมนํ้าใตดินระดับต้ืน 

การติดตามและประเมินผล ซ่ึงจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เก่ียวของ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเปนการเผยแพรองคความรูในการอนุรักษและ

จัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลระดับต้ืน ใหมีใชอยางยั่งยืนสืบไป 
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คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้ 

1. บทนํา 

 
การเติมนํ้าใตดินในประเทศไทยไดเริ่มดําเนินการทดลองทํามาแลวมากกวา 30 ป 

โดยกรมทรัพยากรธรณี และกรมโยธาธิการ ซ่ึงตอมาภารกิจดานการเติมนํ้าใต ดิน 

ไดถูกโอนมาใหกับกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล โดยมีโครงการที่ดําเนินการมาแลวกวา  

10 โครงการทั่วประเทศทั้งในระดับต้ืนและระดับลึก อีกทั้งแนวคิดการเติมนํ้าใตดินน้ี 

ไดเริ่มขยายไปสูภาคประชาสังคม เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงกรมทรัพยากร

นํ้าบาดาลไดพิจารณาแลววาควรเนนวิธีการเติมนํ้าใตดินระดับต้ืนเปนหลัก เน่ืองจาก 

มีความเหมาะสมกับประเทศไทยสําหรับสภาวการณปจจุบัน และเพื่อเปนโครงการ 

นํารองและเปนตนแบบในการกอสรางและเผยแพรใหกับหนวยงานตาง ๆ และประชาชน

ที่สนใจสามารถนําไปประยุกตดําเนินการในพื้นที่ของตนเองได แตอยางไรก็ตามรูปแบบ

และพื้นที่การเติมนํ้าที่เหมาะสมจะตองพิจารณาจากสภาพอุทกธรณีวิทยาของพื้นที่

ดําเนินการ ระดับนํ้าบาดาล อัตราการเติมนํ้า ความลึกและความหนาของช้ันนํ้าบาดาล 

รวมไปถึงแหลงนํ้าดิบที่จะนํามาเติมดวย 

 ในการน้ี กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลจึงไดจัดทําคูมือเติมนํ้าใตดินระดับต้ืน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจน

เจาหนาที่ของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล และผูที่สนใจทั่วไป  นําไปใชในการดําเนินการ

เติมนํ้าใตดินระดับต้ืนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงการเติมนํ้าใตดินระดับต้ืนอยางถูกวิธี

จะเปนการเพิ่มแหลงกักเก็บนํ้าตนทุนสําหรับใชเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และปองกันการปนเปอนลงสูช้ันนํ้าใตดิน อีกทั้งยังเปนการ

แกไขปญการลดลงของระดับนํ้าใตดินในพื้นที่วิกฤตอยางยั่งยืนตอไป 
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2. การเติมน้ําใตดิน 

 
การเติมนํ้าใตดิน คือ การเพิ่มเติมปริมาณนํ้า โดยการนํานํ้าที่เหลือใชหรือชวงที่นํ้า

ทวมหลากเติมลงสูใตดินในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม หรือในพื้นที่ที่ตองการ เปนการเก็บ

สะสมนํ้าไวใช โดยฝากไวในใตดิน เพื่อใหเกิดความชุนช้ืนในดิน และสามารถนํากลับมาใช

ในชวงเวลาที่ขาดแคลน และเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม และหากมีการเติมนํ้าในปริมาณ

มากจะเปนการแกไขปญหาการลดลงของระดับนํ้าบาดาลจากการใชที่เกินสมดุล 

 

2.1 วัตถุประสงคของการเติมนํ้าใตดิน  

โดยทั่วไปการเติมนํ้าใตดิน มีวัตถุประสงคหลักที่แตกตางกันไป ข้ึนอยูกับสภาพ

พื้นที่ ดังน้ี 

1) ระดับบานเรือนหรือชุมชน 
1.1) แกไขปญหานํ้าทวมขัง 
1.2) ตัดยอดนํ้าไมใหไหลลงสูนํ้าทา  
1.3) เก็บนํ้าใหดินมีความชุมช้ืน 
1.4) เพิ่มเติมปริมาณนํ้าใตดิน 
1.5) บรรเทาปญหาการขาดแคลนนํ้าโดยการกักเก็บนํ้าหลากในฤดูฝนใวใชในฤดู

แลง 
2) ระดับพ้ืนท่ีลุมนํ้า 

2.1) ตัดยอดนํ้า 
2.2) เพิ่มเติมปริมาณนํ้า  
2.3) บรรเทาปญหาอุทกภัย โดยการลดปริมาณนํ้าหลากที่จะระบายลงสูแมนํ้า

สายหลัก 
2.4) ลดการระเหยของนํ้าที่กักเก็บไวใชในฤดูตาง ๆ โดยรวบรวมไปเก็บไวใตดิน 
2.5) รักษาสมดุลของการไหลของลํานํ้าในระบบนิเวศวิทยา  
2.6) ฟนฟูและยกระดับนํ้าใตดินใหสูงข้ึน 
2.7) ปองกันการรุกล้ําของนํ้าเคม็เขตชายฝงทะเลในพื้นที่ทีม่ีปญหานํ้าเค็ม 
2.8) ปรับปรุงคุณภาพนํ้าในบางพื้นที ่
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2.2 ประโยชนของการเติมนํ้า  

1) มีแหลงนํ้าตนทุนสําหรับใชเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม 

2) ลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย และภัยแลง โดยการกักเก็บนํ้า

ในฤดูนํ้าหลาก และบูรณาการการใชนํ้าบาดาลรวมกับนํ้าผิวดินในฤดูแลง 

3) ลดคาใชจายในการทรุดบอ หรือการติดต้ังปมแบบจุมเพื่อสูบนํ้าในระดับลึกข้ึน 

ซ่ึงเสียคาใชจายแพงมา 

4) ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา 

 

2.3 ปจจัยในการคัดเลือกพ้ืนท่ีเติมนํ้า  

1) พื้นที่ที่มีการใชนํ้าใตดินระดับต้ืนเปนจํานวนมาก 
2) ระดับนํ้าใตดินมีการลดลงมาก 
3) ขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูแลง และมีนํ้าหลากในชวงฤดูฝน 
4) ความลึกของช้ันนํ้าใตดินตองไมลึกเกิน 15 เมตร และมีคุณสมบัติการซึมผานที่ดี 

หลีกเลี่ยงพื้นที่เปนดินเหนียว 
5) มีแหลงนํ้าดิบที่สามารถใชเติมลงสูช้ันนํ้าใตดิน 
6) พื้นที่มีความเหมาะสม ไดรับความรวมมือจากประชาชน และหนวยงานใน

ทองถ่ินในการจัดทํา และการบํารงุรักษาในระยะยาว 
 
 

2.4 แหลงนํ้าสําหรับเติมลงสูช้ันนํ้าบาดาล 

1) นํ้าฝน ประกอบดวยนํ้าที่ตกลงพื้นโดยตรง นํ้าฝนที่ไหลผานผิวดินและนํ้าฝนที่
ไหลลนจากหลังคา                                           

2) นํ้าจากแหลงนํ้าผวิดิน เชน แมนํ้า ลําคลอง อางเก็บนํ้า 
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 2.5 การลดการอุดตันในช้ันนํ้าบาดาลโดยการกรองนํ้ากอนเติมลงสูช้ันนํ้าบาดาล 

การจัดทําระบบกรองนํ้ากอนเติมลงสูช้ันนํ้าบาดาลเปนข้ันตอนที่สําคัญในการเติม
นํ้าลงสูช้ันนํ้าบาดาล เพื่อชวยกรองตะกอนขนาดเล็กกอนเติมเขาสูช้ันนํ้าบาดาล วัสดุที่ใช
ในการกรองนํ้าจะเนนใชวัสดุที่มาจากธรรมชาติ อาทิเชน กรวด ทราย และถาน ในการ
การจัดทําระบบกรองนํ้า เพื่อใหเกิดความถูกตองตามหลักวิชาการ เปนการรักษา
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ ซ่ึงในการจัดทําระบบกรองนํ้ากอนเติมหากใช กรวด ทราย ที่
มีขนาดเล็กเกินไปจะทําใหเกิดการอุดตันไดงาย และกรวด ทราย ที่มีขนาดใหญเกินไป      
จะทําใหประสิทธิภาพการกรองลดลง 
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3. ขอควรระวัง 
 

การกอสรางบอเติมนํ้าผานบอวงโดยใชคนขุด ตองคํานึงถึงความปลอดภัย เชน  
ในระหวางกอสรางตองระวังการขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตได และเมื่อดําเนินการ
เสร็จแลวตองมีฝาปดปากบอปองกันคนหรือสัตวพลัดตกและการลักลอบทิ้งขยะลงไปในบอ 

นํ้าที่ใชเติมควรเปนนํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติที่สะอาด ตองมั่นใจวานํ้าที่ใชเติมน้ัน
ไมมีการปนเปอน เน่ืองจากหากช้ันนํ้าใตดินเกิดการปนเปอนแลว กระบวนการบําบัด
ฟนฟูจะทําไดยาก ตองใชเทคโนโลยีและมีตนทุนสูง 

วัสดุกรองนํ้าควรเปนวสัดุจากธรรมชาติที่หาไดในทองถ่ิน เพือ่เปนการประหยัด 

ความลึกของระบบเติมนํ้าตองไมเกิน 15 เมตร หากเกิน 15 เมตร จะตองทําการขอ
อนุญาตและปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล 

หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงตอการปนเปอน เชน โรงงานอุตสาหกรรม แหลงฝงกลบขยะ 
สวม แหลงปศุสัตว สารเคมีเกษตร  

ตองไมนําขยะมูลฝอยเติมลงในหลุมเติมนํ้า 

ตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ เชน  
1) พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล  
2) พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  
3) กฎกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการกําจัดขยะมลูฝอย 

 



 

คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้ 

 

 

 

4. ขั้นตอนการเตมิน้ําใตดินระดับตืน้ 

 
4.1 การศึกษารวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ี 

กอนดําเนินการเติมนํ้าควรมีการศึกษาขอมูลตาง ๆ ในพื้นที่ที่จะดําเนินการเติมนํ้า 

ควรมีการศึกษารวบรวมขอมูล ดังน้ี 

1) ตรวจสอบสภาพความชันของพื้นที่เพื่อดูทิศทางการไหลของแหลงนํ้าที่ใชเติม  

2) ตรวจสอบสภาพดินบริเวณที่จะทําการเติมนํ้า โดยเลือกพื้นที่ที่มีองคประกอบ

หลกัเปนทรายหรือดินปนทราย เพราะหากเปนดินเหนียวประสิทธิภาพการซึมจะตํ่า 

 

4.2 การคัดเลือกวิธีเติมนํ้าท่ีเหมาะสม 

เลือกวิธีการเติมนํ้าและนําแบบมาตรฐานการกอสรางระบบเติมนํ้าใต ดินไป

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับพื้นที่ 

 

4.3 การติดตามวัดระดับนํ้าและคุณภาพนํ้าใตดิน 

หากมีการขยายผลเปนจํานวนมากในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง ควรจัดทําบอสังเกตการณ 

นํ้าบาดาล (รูปที่ 4-1) เพื่อติดตามวัดระดับนํ้าและคุณภาพนํ้าในช้ันนํ้าบาดาลที่มีการเติมนํ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-1  แบบบอสังเกตการณนํ้าบาดาล 



 

คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้ 

 

5. แบบระบบการเติมน้ําและ 

การกอสรางระบบติมน้ําใตดินระดบัตื้น 

 
ปจจุบันในหลายพื้นที่ใหความสนใจในเรื่องของการอนุรักษแหลงนํ้าใตดินกันเปน

จํานวนมาก โดยเฉพาะการเติมนํ้าลงสูช้ันนํ้าใตดิน อันเน่ืองมาจากหลายพื้นที่เกิดปญหา
การขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูแลง และปญหาการลดลงของระดับนํ้าใตดินในหลายพื้นที่ 
สงผลกระทบตอประชาชนชนและเกษตรกรในหลายพื้นที่โดยตรง วิธีการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล อีกวิธีหน่ึง คือ การเติมนํ้าลงสูช้ันนํ้าใตดิน ซ่ึงการเติมนํ้าใตดิน 
มีทั้งการเติมนํ้าในช้ันนํ้าใตดินระดับลึก และช้ันนํ้าใตดินระดับต้ืน มีต้ังแตรูปแบบการเติม
นํ้าที่เรียบงายไปจนถึงรูปแบบวิธีการที่ซับซอน  

วิธีการเติมนํ้าที่เหมาะสําหรับประชาชนทั่วไป หรือหนวยงานสวนทองถ่ินสามารถ
นําไปปรับใชและดําเนินการไดเองในพื้นที่ของตน คือ วิธีการเติมนํ้าในช้ันนํ้าใตดิน 
ระดับต้ืน เน่ืองจากมีวิธีการกอสรางงาย ตนทุนตํ่า และไมซับซอน สวนการเติมนํ้าใน 
ช้ันนํ้าใตดินระดับลึก เน่ืองจากมีตนทุนสูง มีรูปแบบวิธีการที่ซับซอน และตองอาศัยผูม ี
ความเช่ียวชาญเฉพาะดานในการดําเนินงาน จึงไมแนะนําใหประชาชนทั่วไปหรือ
หนวยงานสวนทองถ่ินนําไปดําเนินการเอง ซ่ึงวิธีการเติมนํ้าใต ดินที่ เหมาะสม 
จะขอกลาวถึงวิธีการเติมนํ้า 3 วิธี ดังน้ี 

 
5.1 ระบบเติมนํ้าฝนจากหลังคาลงใตดิน 

เปนวิธีการรวบรวมนํ้าฝนจากหลังคาบานเรือน และอาคารที่มีพื้นที่มาก เชน วัด หรือ
โรงเรียน โดยตอทอนําฝนที่รวบรวมจากหลังคาผานลงสูบอเติมนํ้า วิธีน้ีประชาชนทั่วไป
สามารถทําไดงาย ทั้งน้ี นํ้าฝนเปนนํ้าที่สะอาดสามารถเติมผานบอนํ้าบาดาลได   
แตจะตองไมเกิน 15 เมตร หากเกิน 15 เมตร จะตองปฏิบัติตาม พระราชบัญญติันํ้าบาดาล   

องคประกอบของระบบเติมนํ้าฝนผานหลังคาลงใตดิน ประกอบดวย บอเติมนํ้า  
รางรินรวบรวมนํ้าฝนจากหลังคา (รูปที่ 5-1) โดยรายละเอียดการกอสรางระบบเติมนํ้าใต
ดินระดับต้ืนดวยระบบนํ้าฝนผานบอวงคอนกรีต มีดังน้ี 
 
 

 



 

คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้ 

 

 
รูปท่ี 5-1  แบบระบบเติมนํ้าฝนจากหลังคาลงบอวงคอนกรีต 



 

คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้ 

 

รูปท่ี 5-1  แบบระบบเติมนํ้าฝนจากหลังคาลงบอวงคอนกรีต (ตอ) 

 
5.1.1 การกอสรางบอเติมนํ้า 

1) จัดเตรียมมาตรฐานวงคอนกรีตขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.8 - 1.2 เมตร 
ความสูง 0.5 เมตร ที่เจาะรูโดยรอบวงคอนกรีต  

2) ขุดบอวงขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.8 - 1.2 เมตร ความลึกประมาณ  
10 - 12 เมตร หรือจนถึงช้ันนํ้าใตดินระดับต้ืน และลงวงคอนกรีตจนถึงความลึกที่
กําหนด ซ่ึงวิธีน้ีสามารถเปลี่ยนรูปแบบบอเติมนํ้าเปนสระเติมนํ้า หรือรองนํ้า ข้ึนอยูกับ
สภาพธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาของพื้นที่ดําเนินการ ทั้งน้ี ตองไมเกิน 15 เมตร  
หากเกิน 15 เมตร จะตองขออนุญาตตาม พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล 

5.1.2 การกอสรางระบบรวบรวมนํ้า 

1) ติดต้ังรางรินหรือทอรวบรวบนํ้าฝนจากหลังคาบานเรือน อาคารตาง ๆ 
หรือใชรางรินเดิมที่มีสภาพใชงานใชได 

2) กอสรางระบบทอเช่ือมตอจากหลังคาสูบอเติมนํ้าพรอมทั้งติดต้ังวาลว
เปด-ปด  



 

คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้ 

 

3) ติดต้ังมิเตอรวัดปริมาณการเติมนํ้าบริเวณจุดนํ้าไหลกอนเติมลงบอเติมนํ้า 
(หากตองการบันทึกคาปริมาณนํ้าที่ใชเติมลงสูใตดิน) 

 
5.2 ระบบเติมนํ้าผานบอวงคอนกรีต (ท่ีมีระบบกรอง) 

เปนวิธีการรวบรวมนํ้าฝนและนํ้าที่ไหลหลาก ซ่ึงมักมีความขุนใหไหลลงบอนํ้าต้ืน 
โดยผานกรวดทรายกรองที่บรรจุในบอ วิธีน้ีเกษตรกรที่มีบอวงที่ถูกทิ้งราง ไมไดใชงาน
แลว สามารถนํามาพัฒนาใหเปนเปนบอเติมนํ้าได 

องคประกอบของระบบเติมนํ้าใตดินระดับต้ืนผานบอวงคอนกรีตประกอบดวย  
บอเติมนํ้า (บอวงคอนกรีต) ระบบกรองกรวดทรายภายในบอวง และทางระบายนํ้าหรือ 
ทอรวมนํ้าเขาสูบอเติมนํ้า (รูปที่ 5-2)  

5.2.1 ระบบรวบรวมนํ้า 

ระบบรวบรวมนํ้า มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมนํ้าที่ไหลหลาก และทวมขัง 
หรือนํานํ้าที่ไหลลนจากแหลงนํ้าผิวดิน เชน แมนํ้าลําคลอง อางเก็บนํ้า จะตองดําเนินการ
ขุดรองหรือวางทอเพื่อรวมนํ้าเขาสูบอเติมนํ้า และเพื่อเปนการลดความขุนของนํ้า จึงควร
จัดทําบึงประดิษฐ หรือฝาย เพื่อชะลอความเร็วของนํ้าทําใหนํ้ามีเวลาตกตะกอนกอนที่
จะรวบรวมนํ้าเขาสูบอเติมนํ้า เพื่อลดปญหาการอุดตันของระบบกรอง ซ่ึงการดําเนินการ
ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของแตละสภาพพื้นที่ 

5.2.2 การกอสรางบอเติมนํ้า 

1) จัดเตรียมวงคอนกรีต ประกอบดวยวงนอกและวงใน ซ่ึงมีขนาดเสน 
ผานศูนยกลาง 0.8 - 1.2 เมตร ความสูง 0.5 เมตร สําหรับบอเติมนํ้า และวงคอนกรีต
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 เมตร ความสูง 1 เมตร สําหรับจัดทําระบบกรองภายนอก
บอเติมนํ้า ทั้งน้ีอาจปรับเปลี่ยนขนาดเสนผาศูนยกลางไดตามความเหมาะสม 

2) ขุดบอวงขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.8 - 1.2 เมตร ความลึกประมาณ   
12 - 15 เมตร หรือจนถึงช้ันนํ้าบาดาลระดับต้ืน และลงวงคอนกรีตจนถึงความลึก 
ที่ กําหนด ทั้งน้ี ตองไมเกิน 15 เมตร หากเกิน 15 เมตร จะตองขออนุญาตตาม 
พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล 

3) ขุดดินโดยรอบบอเติมนํ้า ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 เมตร ลึก 1.5 เมตร 
เพื่อวางวงคอนกรีตรอบนอกครอบบอวงคอนกรีตขางใน ความสูง 2 เมตร พรอมวางทอ 



 

คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้ 

เซาะรอง พีวีซี ขนาด 150 มิลลิเมตร พันดวยตาขายไนลอน และเจาะทะลุบอเติมนํ้า 
ต้ังฉากกัน 4 ทิศทาง เพื่อรวบรวมนํ้าเขาสูบอเติมนํ้า 

5.2.3 ระบบกรองนํ้า 

วิธีการเติมนํ้าผานบอเติมนํ้า จะจัดทําระบบกรองโดยบรรจุกรวดขนาดตาง ๆ 
ไวภายในบอเติมนํ้า ดังน้ี 

ระบบกรองภายนอกบอ ลงตามขนาดดังน้ี 
1) กรวดคละขนาด เบอร 4 – 6 (อยูลางสุด) ความหนาประมาณ 0.5 เมตร  
2) กรวดคัดขนาด เบอร 2 – 3 ความหนาประมาณ 0.5 เมตร และปดทับ

ดวยแผนใยสังเคราะห (Geotextile) 
3) กรวดคัดขนาด เบอร 1 ความหนาประมาณ 0.5 เมตร 
ทั้งน้ี วัสดุกรองนํ้าอาจใชหินกอสรางขนาด ¾” – 1” ที่หาไดงายในพื้นที่ 

หรือวัสดุที่คลายคลึงวัสดุดังกลาวอื่น ๆ ทดแทน 
 

 

รูปท่ี 5.2  แบบระบบเติมนํ้าใตดินระดับต้ืนผานบอวงคอนกรีต 

 



 

คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้ 

 5.3 ระบบเติมนํ้าผานสระ 

เปนวิธีการเติมนํ้าโดยการขุดสระใหลึกถึงช้ันนํ้าใตดินระดับต้ืน เพื่อเพิ่มพื้นที่ใน 
การซึมของนํ้า โดยสระน้ีทําหนาที่เหมือนแกมลิงที่จะชวยกักเก็บและชะลอนํ้าใหมีเวลา
ซึมผานลงสูช้ันนํ้าใตดินในพื้นที่ที่มีแหลงนํ้าดิบที่มีปริมาณนํ้าและคุณภาพที่เหมาะสม  
ซ่ึงนํ้าที่เติมผานระบบสระเติมนํ้าจะลงไปกักเก็บไวในช้ันนํ้าใตดิน เปรียบเสมือนแกมลิง
ใตดินดวยเชนกัน         

องคประกอบของระบบเติมนํ้าผานสระ ประกอบดวย 1) สระเติมนํ้า ทั้งน้ี ขนาด
ของสระเติมนํ้าข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ หรือใชบอทรายเกาที่มีอยูแลวใน
พื้นที่ โดยความลึกของสระตองไมเกิน 15 เมตร 2) บอตกตะกอน และ 3) ทอรวบรวมนํ้าดิบ
เขาสูสระเติมนํ้า โดยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลไดดําเนินการออกแบบมาตรฐานการ
กอสรางเปน 2 รูปแบบ ดังน้ี  

5.3.1 การเติมนํ้าผานสระเสริมระบบแหลงนํ้าในไรนา 

การกอสรางระบบเติมนํ้าผานสระ (รูปที่ 5-3 และ 5-4) จะดําเนินการในพื้นที่
มีดินเหนียวช้ันบนไมหนามาก หรือช้ันนํ้าใตดินอยูไมลึก รูปแบบสระเติมนํ้าอางอิงจากคูมือ
การดําเนินงานโครงการแหลงนํ้าในไรนานอกเขตชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ โดยดําเนินการขุดสระใหมีขนาดความกวาง ความยาว ความลึก  
ลาดดานขาง ตามที่กําหนด ดังน้ี 

1) ลาดดานขาง การขุดดินจะตองมีความมั่นคงไมเกิดการลื่นไถลของลาดตลิ่ง 

การกําหนดความลาดดานขางของดินข้ึนอยูกับชนิดของดินที่จะขุด โดยมีขอแนะนําดังน้ี 

ดินเหนียวมีลาดดานขาง 1 : 1 ดินรวนไมมากกวา 1 : 1.5 และดินทรายไมมากกวา 1 : 2 

2) ความลึกการขุดดินไมควรลึกกวา 3 เมตร ในแตละข้ัน ถาลึกเกินตองทํา

ชานพักเพื่อความมั่นคง  



 

คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้ 

 
รูปท่ี 5-3  แบบเติมนํ้าผานสระเสริมระบบแหลงนํ้าในไรนา 

 
รูปท่ี 5-4  ตัวอยางแบบเติมนํ้าผานสระเสรมิระบบแหลงนํ้าในไรนา 



 

คูมือเติมน้ําใตดินระดับตืน้ 

5.3.2 การเติมนํ้าผานบอเติมนํ้าเสริมระบบแหลงนํ้าในไรนา 

การกอสรางระบบเติมนํ้า จะดําเนินการในพื้นที่มีดินเหนียวช้ันบนหนามาก
หรือช้ันนํ้าใตดินอยูลึก (รูปที่ 5-5 และ 5-6) รูปแบบน้ีจะเปนการนํานํ้าที่ลนเกินความจุ
ของสระเก็บนํ้าในชวงฤดูฝนหรือชวงฤดูนํ้าหลาก เติมลงสูช้ันนํ้าใตดินระดับต้ืนผานบอ
เติมนํ้า ดังน้ี 

1) เจาะบอนํ้าบาดาล ขนาด 6 น้ิว หรือบอวงคอนกรีตตามขอ 5.2.2  
การกอสรางบอเติมนํ้า ตองมีความลึกไมเกิน 15 เมตร สําหรับใชเปนบอเติมนํ้า โดย
กอสรางในสระหรือขางสระตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

2) ขุดสระความกวาง ความยาว และความลึกของของสระข้ึนอยูกับความ
เหมาะสมของพื้นที่ โดยลาดดานขาง การขุดดินจะตองมีความมั่นคงไมเกิดการลื่นไถล
ของลาดตลิ่ง การกําหนดความลาดดานขางของดินข้ึนอยูกับชนิดของดินที่จะขุด โดยมี
ขอแนะนําดังน้ี ดินเหนียวมีลาดดานขาง 1 : 1 ดินรวนไมมากกวา 1 : 1.5 และดินทราย
ไมมากกวา 1 : 2  

3) ความลึกการขุดดินไมควรลึกกวา 3 เมตร ในแตละข้ัน ถาลึกเกินตองทํา
ชานพักเพื่อความมั่นคง  

 
รูปท่ี 5-5  แบบระบบเติมนํ้าผานบอเติมนํ้าเสรมิระบบแหลงนํ้าในไรนา 
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รูปท่ี 5-6  ตัวอยางแบบระบบเติมนํ้าผานบอเติมนํ้าเสรมิระบบแหลงนํ้าในไรนา 

วิธีการเติมนํ้าผานสระ สวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมนํ้าที่ไหลหลาก และ
ทวมขัง หรือนํานํ้าที่ไหลลนจากแหลงนํ้าผิวดิน เชน แมนํ้าลําคลอง อางเก็บนํ้า จะตอง
ดําเนินการขุดรองหรือวางทอเพื่อรวบนํ้าเขาสูบอเติมนํ้า และเพื่อเปนการลดความขุน
ของนํ้า จึงควรจัดทําบึงประดิษฐ หรือฝาย เพื่อชะลอความเร็วของนํ้าทําใหนํ้ามีเวลา
ตกตะกอน กอนที่จะรวบรวบนํ้าเขาสูบอเติมนํ้า เพื่อลดปญหาการอุดตันของระบบกรอง 
ซ่ึงการดําเนินการข้ึนอยูกับความเหมาะสมของแตละสภาพพื้นที่ 
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6. การติดตามและประเมินผล 

 

6.1 การทดสอบระบบเติมนํ้า 

การทดสอบระบบเติมนํ้า จะทําใหทราบถึงปริมาณและคุณภาพนํ้าที่สามารถเติมลง

สู ช้ันนํ้าใตดิน และหาอัตราการเติมนํ้าที่ เหมาะสม เพื่อใหการดําเนินการเติมนํ้า 

เกิดประสิทธิภาพ การทดสอบระบบเติมนํ้าในชวงแรกจะมีอัตราการเติมที่มาก และ

หลังจากผานไปชวงระยะหน่ึงอัตราการเติมนํ้าจะลดลง อาจทําใหการประเมินอัตรา 

การเติมนํ้าและปริมาณนํ้าที่ เติมลงสูใตดินเกิดความคลาดเคลื่อน จึงจําเปนตอง

ดําเนินการทดสอบการเติมนํ้าอยางตอเน่ืองในระยะยาวไมนอยกวา 72 ช่ัวโมง เพื่อให

การตรวจวัดปริมาณนํ้าและอัตราการเติมนํ้าที่ถูกตองแมนยําใกลเคียงกับสภาพความเปน

จริงมากที่สุด 

 

6.2 การติดตามระดับนํ้าและคุณภาพนํ้า 

ดําเนินการติดตามวัดระดับนํ้าบาดาลในบอสังเกตการณเปรียบเทียบในทุก 

ชวงฤดูกาลและในชวงที่มีการเติมนํ้า และจะตองเก็บตัวอยางนํ้าซ่ึงตองดําเนินการตาม

หลักวิชาการ แลวสงวิเคราะหในหองปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพ 

ไอออนหลัก ปุย สารกําจัดศัตรูพืช ทั้งคุณภาพนํ้าที่ใชเติมและคุณภาพนํ้าบาดาล  

เพื่อศึกษาผลที่เกิดจากการเติมนํ้า 
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7. การบํารุงรักษา 

 

การบํารุงรักษาระบบเติมนํ้า จะตองติดตามตรวจสอบสภาพการใชงานของระบบ

อยูเสมอในแตละชวงเวลาของการเติมนํ้า ทั้งกอนเริ่มเติมนํ้า และระหวางการเติมนํ้า    

การดําเนินเติมนํ้าลงสูใตดิน ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของระบบการเติมนํ้ามากที่สุด 

คือความขุน ซ่ึงจะทําใหเกิดการอุดตันในระบบกรองและทําใหประสิทธิภาพของระบบ

การเติมนํ้าลดลง โดยการเติมนํ้าจะตองตรวจสอบสภาพของระบบตาง ๆ ดังน้ี 

7.1 ระบบเติมนํ้าฝนจากหลังคาลงใตดิน 

ระบบรวบรวมนํ้าฝน ตองตรวจสอบสภาพการใชงาน ความสมบูรณของรางรินรับ

นํ้าฝน การเช่ือมตอของทอรวบรวมนํ้าฝน ใหอยูในสภาพพรอมใชงานและสะอาด

เรียบรอย 

7.2 ระบบเติมนํ้าผานบอเติมนํ้า 

1) ระบบรวบรวมนํ้า ควรมีการขุดลอกรองนํ้าหรือทอเพื่อรวบนํ้าเขาสูบอเติมนํ้าให

อยูในสภาพพรอมใชงาน และดูแลบริเวณรอบ ๆ บอเติมนํ้าใหสะอาดอยูเสมอ ปลูกพืช

เพื่อชวยดักจับตะกอนและลดความขุนของนํ้า เชน หญา กกสามเหลี่ยม ขาว พุทธรักษา   

2) ระบบกรอง ไดแก กรวดกรอง ควรหมั่นตรวจเช็คความหนาของตะกอนที่สะสม 

อุดตันในระบบกรองและดําเนินการขุดลอกตะกอนทิ้ง แลวเปลี่ยนหรือลางทําความ

สะอาดแผนใยสังเคราะห (Geotextile) ที่ปดทับอยูดานบนของระบบกรอง และหาก

พบวามีตะกอนอุดตันลงไปถึงช้ันทรายกรองใหดําเนินการขุกลอกทรายกรองจนถึงระยะ

ที่มีตะกอนอุดตัน และเปลีย่นช้ันทรายกรองใหม 

7.3 ระบบเติมนํ้าผานสระ 

1) ขุดลอกตะกอนที่สะสมอุดตันบริเวณกนสระ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

ทั้งในสระเติมนํ้า และบอตกตะกอน 

2) กรณีสระเก็บนํ้าที่รวบรวมนํ้าสําหรับเติมผานบอบาดาล จะตองดําเนินการเปา

ลางบอเพื่อใหการเติมนํ้ามีประสิทธิภาพ 
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