
1 
 

  
 

 
 

บ่อติดตามตรวจสอบ (Monitoring Well) 
 

 
 บ่อติดตามตรวจสอบ เป็นบ่อน้้าทีอ่อกแบบและก่อสร้างเป็นการเฉพาะและติดตั้งในต้าแหน่งที่เหมาะสมเพ่ือใช้

เฝ้าระวังไม่ใหเ้กิดการปนเปื้อนในพ้ืนที ่ หรอืได้รบัผลกระทบจากแหล่งสารปนเปื้อนอ่ืน  โดยตัวบ่อต้องมีความแข็งแรง  

ต่อการใช้งานและไม่เกิดปฏิกริยากับน้้าใต้ดินที่จะเกบ็  ซ่ึงข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพน้้าใต้ดินจะชี้ให้เห็นถึง

ลักษณะของปัญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึน อันจะช่วยให้การตัดสินใจแก้ไขปัญหามีความถูกต้องและเหมาะสมกับการ

บ้าบัดและฟ้ืนฟูในพ้ืนที่ปนเปื้อนนั้นๆ   
 

 
 

รูปที่ ๑  องค์ประกอบบ่อติดตามตรวจสอบ 
ที่มา:   http://www.rodgersandco.com/images/environmental20%diagram.pdf 

นพลักษณ์ ศุภธนสินเขษม 
ผู้อ้านวยการส่วนมลพิษดิน 
ส้านักเทคโนโลยีน้้าและสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กันยายน ๒๕๕๘ 

 

http://www.rodgersandco.com/images/environmental20%25diagram.pdf
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๑. วัถตุประสงค์การติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบ 
    1) ใช้ติดตามตรวจสอบระดับ Head ของชั้นน้้า (Hydraulic Head ) โดยท้าหน้าที่เป็นมาตรความดันน้้า 
        หรือเรียกว่าเป็น Piezometer 

๒) ใช้เก็บตัวอย่างน้้าเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีหรือสารปนเปื้อน 
๓) ใช้ทดสอบคุณสมบัติของชั้นดินอุ้มน้้า (Aquifer Test) เช่นสภาพน้าทางชลศาสตร์ (Hydraulic  

Conductivity) และ ค่า Yield ของชั้นดินอุ้มน้้า (Aquifer Yield) เป็นต้น 
 

๒. การติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบ 
    การติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบควรติดตั้งอย่างน้อย ๓ บ่อ โดยติดตั้งในบริเวณต้นน้้า (Upgradient) ก่อนถึงพ้ืนที่
ปนเปื้อน จ้านวน ๑ บ่อ เพ่ือเป็นบ่ออ้างอิง และบริเวณท้ายน้้า (Downgradient) หลังจากแหล่งก้าเนิด จ้านวน ๒ บ่อ  
ตามทิศทางการไหลของน้้าใต้ดิน โดยให้เจาะลึกถึงระดับน้้าใต้ดินชั้นแรก 
 
๓.  องค์ประกอบบ่อติดตามตรวจสอบ 

1)  ตัวบ่อ (Well Casing หรือ  Riser)  
 เป็นท่อกลวงที่มีการประกอบเข้ากับช่องกรอง ( Well Screen ) หรือมีการบากให้เป็นช่องกรองในช่วงความลึก   
ที่ต้องการตั้งตรงในแนวดิ่งโผล่พ้นจากพ้ืนดิน 0.7 - 0.8 เมตร วัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน ASTM เช่น วัสดุ PVC ตาม
มาตรฐาน ASTM D 1725 และ F 480    และวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม SS304 และ SS316 ตามมาตรฐาน ASTM A 
312 เป็นต้น  โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบ่อภายใน ตั้งแต่ 2-4 นิ้ว กรณีบ่อที่ลึกน้อยกว่า 60 เมตร 

2) ช่องกรอง (Well Screen)  
 ช่องกรองบางช่องกรองแนวนอนจะประกอบเข้ากับตัวบ่อที่ส่วนปลายหรือมีการบากให้เป็นช่องกรอง เพื่อให้น้้า
ไหลเข้าและผ่านบ่อได้ โดยความยาวของช่องกรองขึ้นกับสภาพความน้าน้้าของชั้นดินและวัตถุประสงค์ของการใช้บ่อ 
ดังเช่น 
 - กรณีใช้ตรวจสอบระดับน้้าหรือใช้ตรวจสอบความลึกเจาะจง ช่องกรอง จะมีความยาวพียง 60 เซนติเมตร 
 - กรณีชั้นดินอุ้มน้้ามีสภาพความน้าน้้าปานกลาง (10-4-10-5 เซนติเมตร/วินาที) อาจติดตั้งช่วงติดบ่อที่ยาวมาก
ขึ้นเพ่ือให้น้้าไหลเข้าบ่อได้ง่ายขึ้น 

 ทั้งนี้ โดยทั่วไปช่องกรองไม่ควรยาวเกิน 3 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเจือจางน้้าในบ่อ  ยกเว้นค่าความน้าน้้า   
ต่้ามากที ่<10-5 เซนติเมตร/วินาที  
    3) ฝาปิดท้าย (Bottom Cap) 
 จะปิดท่ีปลายท่อเพ่ือป้องกันตะกอนและน้้าไหลเข้าจากด้านล่าง 

4) วัสดุกรอง (Filter Peak) กลบสูงประมาณ 1-3 เมตร ทรายหยาบตามด้วยทรายละเอียดหนาประมาณ 0.5-1 
เมตร กันเบนโทไนท์ลงมา เช่น ทรายสะอาดอัดแน่น หรือ กรวดหยาบ เป็นต้น จะบรรจุในช่องว่างระหว่างช่องกรองและ
หลุม เพื่อป้องกันตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กผ่านเข้ามาในบ่อ (อาจใช้ตาข่ายละเอียดพันรอบช่องกรองก่อนขึ้นเพ่ือ
ป้องกันการอุดตันของท่อ) 

5) ซีลรอบวง (Annular Seal) ผสมน้้าแล้วฉีดลงหลุมประมาณ 1 เมตร ช่องว่างระหว่างตัวบ่อและหลุมที่ถัดจากวัสดุ
กรองขึ้นไปจะถูกซีลรอบวงด้วยวัสดุที่น้้าซึมผ่านได้ยาก เช่น เบนโทไนท์อัด เป็นต้น เพ่ือป้องกันน้้าจากผิวดินอุ้มน้้า (และ
สารปนเปื้อน) ไหลขึ้นลงในแนวดิ่ง 
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6) วัสดุอุด (Grout) 

 ช่องว่างระหว่างตัวบ่อและหลุมที่เกิดขึ้นมาจากซีลรอบวงจะถูกบรรจุด้วยวัสดุอุด(Grout) ที่แข็งตัวได้ เช่น 
ซีเมนต์ (95%) – เบนโทไนท์(5%) เป็นโครงสร้างให้บ่อเสถียรภาพไม่โยกคลอนได้ง่าย และเพ่ือกันน้้าผิวดินด้านบน และ
น้้าใต้ดินในชั้นน้้าลงมาปนเปื้อน 

๗) ฝาปิดท่อ (Well Cap) 
 เพ่ือป้องกันการผสมหรือปนเปื้อนจากน้้าผิวดินโดยจะอยู่ภายในฝาครอบซึ่งจะมีสัญลักษณ์ให้สังเกตเห็นได้อย่าง
ชัดเจนบนพื้น 
 
Remark: รายละเอียดของการติดตั้ง Monitoring Well ดูได้ใน ASTM D 5092 Practice for Design and 
Installation of Ground Water Monitoring Wells in Aquifers 
 
๔. การถ่ายน้้าขังจากบ่อ (Well Purging) 
    ๔.๑ เหตุผลความจ้าเป็น   

๑) น้้าที่ขังในบ่อจะเริ่มสัมผัสกับอากาศและวัสดุที่ใช้ท้าบ่อเป็นเวลานาน อาจท้าให้น้้าในบ่อมีลักษณะสมบัติ
แตกต่างจากน้้าท่ีอยู่ในชั้นดินอุ้มน้้าโดยรอบ ดั้งนั้นก่อนเก็บตัวอย่างต้องถ่ายน้้าขังออก 
 ๒) การถ่ายน้้าขังออกหมดเพ่ือให้น้้าใหม่ไหลเข้ามา เพราะน้้าใหม่ที่เข้ามาจะสัมผัสกับอากาศ และมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ 

๔.๒ วธิีถ่ายน้้าขังจากบ่อ 
      ๑) วิธีถ่ายน้้าออกแบบปกติ   
          เป็นการสูบน้้าออกจากบ่อที่อัตราการสูบประมาณ ๑ ลิตรต่อนาทีโดยจะสูบน้้าออกอย่างต่อเนื่องเป็นปริมาณ

อย่างน้อย ๓ เท่าของน้้าในบ่อ โดยเหมาะท่ีจะใช้เบลเลอร์เป็นอุปกรณ์การถ่ายน้้าออก 
      ๒) วิธีถ่ายน้้าออกท่ีอัตราการไหลต่้า 
          วธิีนี้จะรบกวนสภาพการไหลของน้้าน้อยกว่าวิธีถ่ายน้้าออกแบบปกติ  โดยวิธีนี้จะไม่เหมาะที่จะใช้เบลเลอร์

และกระบอกเก็บน้้าเป็นอุปกรณ์ถ่ายน้้าออก ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้อัตราการสูบอยู่ที่ ๑๐๐ – ๕๐๐ มิลลิลิตรต่อนาที และน้้า
ที่สูบออกไปแล้วต้องมีระดับน้้าในบ่อลดลงจากเดิมไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร 

      ๓) วิธีถ่ายน้้าแบบรบกวนต่้าหรือไม่มีการถ่ายน้้า 
          ใช้ในกรณีที่เก็บตัวอย่างในชั้นดินอุ้มน้้าที่มีความสามารถในการซึมผ่านน้้าต่้า โดยอาจถ่ายน้้าที่อัตราการไหล

ต่้ากว่า ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อนาที หรืออย่างมากไม่เกิน ๓๐๐ มิลลิลิตรต่อนาที และต้องระวังไม่ให้ระดับน้้าลดลงต่้ากว่า
ระดับช่องกรอง 
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                          Bailers                                                 Peristaltic Pump 

 

 

                                                         

                    Bladder Pump                                    Centrifugal Submersible Pump 
 

รูปที่ ๒  อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้้าใต้ดิน 
 

๔.๓ การค้านวณปริมาณน้้าขังในบ่อที่จะ Purge (Borehole Volume, BV) 
 BV = π (HW – HF) DW

2 / 4    
เมื่อ π = 3.14 
 HW = ความลึกของน้้าในบ่อ, m 
 WF = ความยาวของช่องกรองบ่อ, m 
 DW = เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของบ่อ, m 

 
รูปที่ ๓  แสดงระดับความลึกของน้้าในท่อ 

http://www.solinst.com/products/groundwater-samplers/410-peristaltic-pumps/index.php
http://www.farrwestenv.com/Site/Adobe PDF Files/QEDsamplepro.pdf
http://www.farrwestenv.com/Site/Adobe PDF Files/QEDsamplepro.pdf
http://www.farrwestenv.com/Site/Adobe PDF Files/QEDsamplepro.pdf
http://www.farrwestenv.com/Site/Adobe PDF Files/QEDsamplepro.pdf
http://www.farrwestenv.com/Site/Adobe PDF Files/QEDsamplepro.pdf
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๕. การป้องกันความเสียหายส่วนบนของบ่อที่โผล่เหนือพื้น 

๑) ติดตั้งตัวบ่อ (ท่อ PVC ประมาณ 4 นิ้ว) โผล่พ้นดินประมาณ 0.7-0.8 m มีฝาปิด 
๒) ท้า Protective Caring โดยใช้ท่อเหล็กฉาบสังกะสียาวประมาณ 2 m Ø 6 นิ้ว วางครอบท่อ PVC โดย

ปลายด้านบนอยู่สูงกว่าท่อ PVC และรอบๆจะวางเสาเหล็กยาวประมาณ 1.2 m ทั้ง 4 มุมของบ่อเพ่ือป้องกันบ่อจากหิน
เทคอนกรีตมีความหนา ประมาณ 15 cm เพ่ือยึด Protective Caring  และเสาป้องกันรอบบ่อ โดยเทคอนกรีตลาด
ออกไปจากบ่อประมาณ 0.7 m 

 

รูปที่ ๔ การป้องกันความเสียหายบ่อติดตามตรวจสอบ 
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http://www.rodgersandco.com/environmental.html
http://www.epa.gov/region4/sesd/fbqstp/Design-and-Installation-of-Monitoring-Wells.pdf
https://www.dep.state.fl.us/water/groundwater/docs/monitoring-well-manual-formatted-final.pdf
http://www.google.co.th/url?url=http://www.epa.gov/region4/sesd/fbqstp/Design-and-Installation-of-Monitoring-Wells.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCsQFjAEahUKEwjMoOGm7ebHAhWLbY4KHTEnC_Y&sig2=V0CF7hNlomXvF4EnHyZ1SQ&usg=AFQjCNEIroHNqKNFg2SlwPVa6Px0Ks9V7A

