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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่เป็นส่วนย่อยจากงานวิจัยหลักโครงการ
การสร้างและทดสอบระบบการเติมน้ำใต้ดินผ่านสระพื้นที่ตำบลรามราช
จังหวัดนครพนม โดยมุ่งเน้นเฉพาะการศึกษาการไหลของน้ำบาดาลผ่านชั้น
น้ำ (Recharge) เพื่อหาความสามารถในการเก็บกักน้ำชั้นใต้ดินในการสร้าง
และทดสอบระบบการเติมน้ำใต้ดินผ่านสระพื้นที่ตำบลรามราช จังหวัด
นครพนม มีเนื้อที่ 0.31 ตารางเมตร การทดสอบอัตราการซึมผ่านผิวดิน
ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารทดสอบแบบ double ring test โดยใช้ ส มการของ Horton
(Horton, 1841) พบว่า มีอัตราการซึมผ่านผิ วดินเริ่มต้น ประมาณที่ 0.76
มิลลิเมตรต่อวัน และค่าสูงสุดอยู่ที่ 250.38 มิลลิเมตรต่อวันและเมื่อได้ค่า
อัตราการซึมผ่านผิวดิน จึงนำมาคำนวณหาการไหลของน้ำบาดาลผ่านชั้น
น้ำ (Recharge) โดยตั้งสมการในพื้นที่ 1.การไหลของน้ำบาดาลผ่านชั้นน้ำ
จากฝน 2.การไหลของน้ำบาดาลผ่านชั้นน้ำจากป่าไม้และเกษตรกรรม 3.
การไหลของน้ำบาดาลผ่านชั้นน้ำจะการท่วมขังของน้ำ พบว่าการไหลของ
น้ำบาดาลผ่านชั้นน้ำ (Recharge) มีค่าต่ำ สุด 0.7 มิลลิเมตร และค่าสูงสุด
242.7 มิ ล ลิ เ มตร และค่ า เฉลี ่ ย การไหลของน้ ำ บาดาลผ่า นชั ้น น้ ำ อยู่ที่
45.125 มิลลิเมตร
คำสำคัญ: น้ำบาดาล, การซึมผ่านผิวดิน, การไหลของน้ำบาดาลผ่านชั้นน้ำ

Abstract
This research is a subset of the main research “Development
and testing Management Aquifer Recharge Using Ponding System
RamRat Sub-district Nakhon Phanom Province”. This research
aims to calculation of recharge in area for development and
testing management aquifer recharge using ponding system
RamRat Sub-district Nakhon Phanom province. Has an area of

0.31 m2. The results of test method for infiltration rate using
double ring infiltrometer and the Horton’s equation (Horton,
1841) are as follows. Lowest infiltration rate is 0.76 mm/day and
the highest infiltration rate is 250.38 mm an investigation of the
estimating groundwater recharge revealed that, and when the
infiltration Rate, calculate the groundwater recharge through the
water layer by setting up an equation in the area. 1. Groundwater
recharge from rain. 2. Groundwater recharge from forests and
agriculture. 3. Groundwater recharge from flood the water.
Lowest Groundwater Recharge rate is 0.7 mm, and the highest
Groundwater Recharge rate is 242.7 mm and Groundwater
Recharge average in area 45.125 mm
Keywords: Ground water, infiltration, Recharge

1. คำนำ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่เป็นส่วนย่อยจากงานวิจัยหลักโครงการ
การสร้างและทดสอบระบบการเติมน้ำใต้ดินผ่านสระพื้นที่ตำบลรามราช
จังหวัดนครพนมขอบเขตพื้นที่การวิจัยแสดงในรูปที่ 4 ที่ต้องการเก็บกักน้ำ
ไว้ใช้ในหน้าร้อน [1] อาศัยหลักการเติมน้ำใต้ดิน เป็นการนำน้ำที่มีมากเกิน
ความจำเป็นในช่วงน้ำท่วมหลากหรือจากน้ำฝนที่ตกลงมาเติมลงสู่ชั้นน้ำ
บาดาลในบริเวณพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดิน [2] ด้วยการ
เติมน้ำลงไปในสระน้ำที่เตรียมพร้อมสำหรับเติมลงชั้นใต้ดิน [3] โดยอาศัย
หลักการสมดุลของน้ำดังแสดงในรูปที่ 3 และนำกลับมาใช้ใหม่ในช่วงเวลาที่
ต้องการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การวิจัยในส่วนนี้ มุ่งเน้นเฉพาะ
การศึ ก ษาการไหลของน้ ำ บาดาลผ่ า นชั ้ น น้ ำ (Recharge) เพื ่ อ หา
ความสามารถในการเก็บกักน้ำชั้นใต้ดินในการสร้างและทดสอบระบบการ
เติมน้ำใต้ดินผ่านสระพื้นที่ตำบลรามราช จังหวัดนครพนม มีเนื้อที่ 0.31 m2
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โดยคณะผู้ทำการวิจัยได้ทำการทดสอบการทดสอบอัตราการซึมผ่านผิวดิน
(infiltration) ด้วยวิธีการทดสอบแบบ double ring test โดยใช้สมการ
ของ Horton [4] นำค่าที่ได้มาคำนวณหาการไหลของน้ำบาดาลผ่านชั้นน้ำ
(Recharge) เพื่อให้ทราบความสามารถการไหลของน้ำบาดาลผ่านชั้นน้ำ
และนำไปเปรียบเทียบกับโครงการย่อยอีกโครงการที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ำใต้ดิน [5]

2. ที่มาและความสำคัญ
เพื่อหาความสามารถในการเก็บกักน้ำชั้นใต้ดินในการสร้างและทดสอบ
ระบบการเติมน้ำใต้ดินผ่านสระพื้นที่ตำบลรามราช จังหวัดนครพนม ให้ได้
ข้อมูลปริมาณการเติมน้ำผ่านชั้นใต้ดิน จึงนำแผนการบริหารการเติมน้ำใต้
ดิน (Groundwater recharge) [6] โดยใช้สมการการไหลของน้ำบาดาล
ผ่านชั้นน้ ำ (Recharge) หาได้จากสมการสมดุลนํ้า (Water budget) [7]
โดยใช้ข้อมูลคุณสมบัติของดิน ข้อมูลการประเมินความต้องการใช้น้ำของ
พื ช ใด ๆ (Etc.) ข้ อ มู ล ปริ ม าณฝนใช้ ก าร (Effective Rainfall) มาเป็ น
องค์ประกอบในการสร้างสมการเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณนํ้าที่เพิ่มเติม
(Recharge) [8] โดยรูปแบบสมการต่าง ๆ แสดงในรูปที่ 2 เพื่อหาค่าการ
เติมน้ำมาเปรียบเทียบระดับของน้ำใต้ดิน เป็นที่มาของปัญหาที่นำมาสู่การ
วิจัย ดังแสดงในรูปที่ 1
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3.2 ฝนใช้การ
ฝนใช้การ หมายถึง ส่วนของฝนที่ตกลงพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งพืชสามารถ
นำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ โดยฝนทั้งหมดที่ตกลงบนพื้นดินบางส่วนไม่ได้
เก็บอยู่ในพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากมีการไหลล้นออกไปทางผิวดิน บางส่วน
ทางใต้ดินบางส่วน รวมทั้ง การซึมลงในดินระดับที่ลึกลงไป นอกจากนี้
บางส่วนติดค้างอยู่ตามใบ กิ่ง และลำต้นพืชแล้วระเหยไป ส่วนของฝนที่ตก
ลงมาที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ คือ
ฝนใช้การ ใช้ข้อมูลจากกรมชลประทานมาใช้ในการคำนวณ ข้อมูลปริมาณ
ฝนจากจากสถานี ต รวจอากาศ อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครพนม กรม
อุตุนิยมวิทยา [9]
3.3 สมการสำหรับหาอัตราการซึมผ่านผิวดิน [10] และสมการ Horton [4]
𝑓 = 𝑓𝑐 + (𝑓𝑜 + 𝑓𝑐 )𝑒 −𝑘𝑡
(2)
เมื่อ
𝑓 = อัตราการซึม (𝑓) กับเวลา (𝑡) (มิลลิเมตรต่อวัน)
𝑓𝑜 = อัตราการซึมที่เวลาเริ่มต้น
𝑓𝑐 = อัตราการซึมที่ภาวะสมดุล
3.4 การไหลของน้ำบาดาลผ่านชั้นน้ำ (Recharge) [11]
หาได้จากสมการสมดุลนํ้า (Water budget) ดังนี้
𝑃 + 𝑄𝑜𝑛 = 𝐸𝑇 + 𝑄𝑜𝑓𝑓 + 𝛥𝑆
(3)
เมื่อ
𝑃 = หยาดน้ำฟ้า (Precipitation) (มิลลิเมตร/day)
𝑄𝑜𝑛 = ปริมาณนํ้าไหลเข้า
𝑄𝑜𝑓𝑓 = ปริมาณนํ้าไหลออก
𝐸𝑇 = การคายระเหยนํ้า (Evapotranspiration)
𝛥𝑆 = การเปลี่ยนแปลงในปริมาณกักเก็บ (Change in water
storage)
Data analysis

Soil properties
ETc

Infiltration

-Cropping
intensity
- Crop pattern
Crop

Effective Rainfall

Recharge

Climate
data

Rainfall
data
R(t)

Soi
l
Wes(t)

Eto(t), Ep(t)

Kc(t),Wlp(t),A(t)

Etc(t) = Eto(t)xKc(t)

Inf(t)

Ground water level

Qp(t) = Qsw(t -1) - [Etc(t) Wlp(t) Wse(t) - Rain(t)xA
รูปที่ 1 ปัญหาที่นำมาสู่การวิจัยครั้งนี้

3. ทฤษฎีและสมการการวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 การประเมินความต้องการใช้น้ำของพืช
โดยพิ จ ารณาจากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ก ารใช้ น ้ ำ ของพื ช (𝐾𝑐) และ
Potential Evapotranspiration (𝐸𝑇𝑝) ดังนี้
𝐸𝑡𝑐 = 𝐾𝑐 × 𝐸𝑇𝑝
(1)
เมื่อ
𝐸𝑡𝑐 = ความต้องการใช้น้ำของพืช (มม./วัน)
𝐾𝑐 = สัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช
𝐸𝑇𝑝 = Potential Evapotranspiration (มม./วัน)

WRE27-2

Cast 1 Area
rain
Cast 2 Area forestry
and agriculture
Cast 2 Area flood or
Pond

(R(t)-Etc(t))x
Inf(t)xA
Etc(t))x Inf(t)xA
A
floodx Inf(t)xA
A

Recharge
data
รูปที่ 2 สมการการวิเคราะห์ข้อมูล
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3.5 แบบจำลองสมดุลน้ำ
แบบจำลองเหตุการณ์เพื่อประเมินค่าน้ำท่าหรือน้ำไหลในลำธาร ได้ถูก
สร้างขึ้นมาโดยอาศัยสมการสมดุลของน้ำแสดงในรูปที่ 3 ในแต่ละเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นตามกระบวนการติดค้างบนเรือนยอดและซากพืชของ น้ำฝน การ
ซึมผ่านผิวดิน การเคลื่อนตัวผ่านชั้นดิน [12] โดยใช้สมการดังนี้

รูปที่ 3 แบบจำลองสมดุลน้ำ
𝑄𝑝(𝑡) = 𝑄𝑠𝑤(𝑡 − 1) − [𝐸𝑡𝑐(𝑡)𝑊𝑙𝑝(𝑡)] − 𝑅𝑎𝑖𝑛(𝑡) × 𝐴

เมื่อ

(4)

4) หาตำแหน่ ง ของจุ ด ที ่ จ ะเก็ บ ข้ อ มู ล อั ต ราการซึ ม ผ่ า นผิ ว ดิ น
(infiltration) และคุณสมบัติของดิน บันทึกพิกัดโดยใช้ GPS ในสนาม
5) ทำการวิเคราะห์ ข้อ มูลที่เก็บจากพื้นที่โดยใช้รูปแบบสมการหรือ
แบบจำลองสมการดังแสดงในรูปที่ 2
6) ตรวจสอบสมการและตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
1) ใช้ข้อมูลทางสถิติมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ เช่น ฝน การปลูก
พืช และคุณภาพดิน เป็นต้น
2) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังปัญหาที่มาสู่งานวิจัยในรูปที่ 1
3) ทำการหาค่าตัวแปรในรูปที่ 1 จากสมการที่ 2, 3 และ 4
4) ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ตามตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล
5) ตรวจเช็คการคำนวณและแก้ไขสมการและข้อมูล
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล
ดิน

𝑄𝑝(𝑡) = อัตราการสูบน้ำใต้ดินที่เวลา t (ลบ.ม./วัน)
𝑄𝑠𝑤(𝑡 − 1) = ปริมาณน้ำในแหล่งเก็บกักผิวดินที่เวลา (𝑡 − 1)(ลบ.ม./

วัน)

= ความต้องการน้ำของพืชที่เวลา (𝑡) (ม./วัน)
= ความต้องการน้ำเพื่อเตรียมแปลงนาที่เวลา (𝑡) (ม./วัน)
สำหรับพืชไร่ 𝑊𝑙𝑝(𝑡) มีค่าเท่ากับ 0
𝑊𝑠𝑒(𝑡) = อัตรารั่วซึมของน้ำในแปลงนาที่เวลา (𝑡) (ม./วัน)
𝑅𝑎𝑖𝑛(𝑡) = ปริมาณฝนที่เวลา (𝑡) (ม./วัน)
เนื่องจากสมการการไหลของน้ำบาดาลผ่านชั้นน้ำ ถูกจำกัดด้วยการ
คำนวณหาเพียงเฉพาะจุดดังนั้นจึงนำสมการข้างต้นมาประยุก ต์ใช้กับสภาพ
ในพื้นที่ที่มีจุดต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป เช่นบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง บริเวณที่
มีการปลูกพืช หรือบริเวณที่เจอแต่เพียงน้ำฝน ทางผู้ทำวิจัยจึงได้ออกแบบ
แบบจำลองทางคณิ ต ศาสตร์ ท ี ่ เ ป็ น รู ป แบบสมการขึ ้ น มาเพื ่ อ ใช้ ใ นการ
คำนวณ โดยแบ่งการไหลของน้ำบาดาลผ่านชั้นน้ำเป็นดังนี้
1) การไหลของน้ำบาดาลผ่านชั้นน้ำจากฝน
(𝑅(𝑡) − 𝐸𝑡𝑐(𝑡)) × 𝐼𝑛𝑓 × 𝐴
(5)
2) การไหลของน้ำบาดาลผ่านชั้นน้ำจากป่าไม้และเกษตรกรรม
𝐸𝑡𝑐(𝑡)) × 𝐼𝑛𝑓 × 𝐴
(6)
3) การไหลของน้ำบาดาลผ่านชั้นน้ำจะการท่วมขังของน้ำ
𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑 × 𝐼𝑛𝑓 × 𝐴
(7)
เมื่อ 𝐸𝑡𝑐(𝑡) = ความต้องการน้ำของพืชที่เวลา t (ม./วัน); 𝑅(𝑡) =
ฝนใช้การ (มม.); 𝐼𝑛𝑓(𝑡)= อัตราการซึมผ่านผิวดิน (infiltration) (มม./
วัน); 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑 = น้ำท่วมหรือน้ำขัง (มม.); 𝐴 = พื้นที่ (ตร.ม.)
𝐸𝑡𝑐(𝑡)
𝑊𝑙𝑝(𝑡)

4. ระเบียบวิธีการดำเนินการวิจัย

The 27th National Convention on Civil Engineering
August 24-26, 2022, Chiang Rai, THAILAND

ข้อมูล

ข้อมูลที่วิเคราะห์
คุณสมบัติทางเคมีของดิน

ต้ อ งการใช้ น้ ำ
ของพืช

การประเมินความต้องการใช้
น้ำของพืช

ฝน

ฝ น ใ ช ้ ก า ร ( Effective
Rainfall)

การเติมน้ำ

อัตราการซึมผ่านผิวดิน

พืช

รูปแบบการปลูกพืช

ข้อมูลด้าน
อุทกวิทยา

ข้อมูลชั้นดิน

วิธีเคราะห์
pH (at 25 Co )
สัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช
(Kc) และ Potential
Evapotranspiration (ETp)
- ฝนใช้การ (Effective Rainfall)
- Thiessen method
-สมการสำหรับหาอัตราการซึม
ผ่านผิวดินสมการ Horton
- การไหลของน้ำบาดาลผ่านชั้น
น้ำ (Recharge) (Scanlon et
al.2002) [11]
- infiltration double ring
test
- แบบสอบถาม
- การสำรวจ
- จากเอกสารอ้างอิง กรม
ชลประทาน

รูปที่ 4 ตำแหน่งที่เก็บตัวอย่างดินและการทดสอบเตรียมการทดสอบการซึมผ่าน
ของน้ำ

4.1 แบบการวิจัย (Research Design)
1) กำหนดขอบเขตพื้นที่ที่จะทำการเก็บข้อมูล ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมการเกษตร มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลรามราช อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ที่มีบ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำใต้ดิน
2) รวบรวมข้อมูลด้านที่เกี่ยวข้องดังกรอบการวิจัยในรูปที่ 1 และรูปที่ 2
3) ทำการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ เช่น ปริมาณฝน พืชที่ปลูก แหล่งน้ำเรื่อง
การใช้น้ำในการเพาะปลูก แหล่งน้ำที่ใช้ รวมถึงปัญหาของสภาพดิน
WRE27-3
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inf(A11)
inf(A12)
inf(A13)
inf(A14)
inf(A15)
inf(A16)
inf(A17)
inf(A18)
inf(A19)
inf(A20)

ตารางที่ 2 พิกัดตำแหน่งและผลการวิเคราะห์คุณสมบัติดิน
ลำดับ

ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

inf(A01)
inf(A02)
inf(A03)
inf(A04)
inf(A05)
inf(A06)
inf(A07)
inf(A08)
inf(A09)
inf(A10)
inf(A11)
inf(A12)
inf(A13)
inf(A14)
inf(A15)
inf(A16)
inf(A17)
inf(A18)
inf(A19)
inf(A20)

ตำแหน่งที่เก็บตัวอย่าง
พิกัด (WGS Zone 48)
X
Y
464539.00 1930964.00
464610.00 1930917.00
464762.00 1930883.00
464837.00 1930936.00
464576.00 1931058.00
464668.00 1931021.00
464795.00 1931021.00
464920.00 1931059.00
464580.00 1931308.00
464683.00 1931244.00
464768.00 1931156.00
464911.00 1931165.00
464783.00 1931300.00
464952.00 1931281.00
465018.00 1931196.00
464811.00 1931405.00
464983.00 1931409.00
464886.00 1931559.00
465047.00 1931511.00
464907.00 1931700.00

พฤศจิกายน
2564
pH
4.15
4.75
4.80
4.23
4.40
4.63
4.35
5.10
4.63
4.41
6.65
5.47
4.64
6.63
6.55
5.40
4.40
6.15
5.60
5.50

กุมภาพันธ์
2565
pH
5.20
4.55
4.80
4.64
4.34
5.20
4.70
5.61
7.01
5.63
6.03
5.30
6.71
5.42
4.80
5.35
5.77
5.67
4.86
5.63

ตารางที่ 3 การใช้ที่ดินจังหวัดนครพนม (ข้อมูลจังหวัดนครพนม, 2558)
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464768.00
464911.00
464783.00
464952.00
465018.00
464811.00
464983.00
464886.00
465047.00
464907.00

1931156.00
1931165.00
1931300.00
1931281.00
1931196.00
1931405.00
1931409.00
1931559.00
1931511.00
1931700.00

76.89
31.86
45.71
51.33
13.89
38.95
95.30
11.23
42.64
116.94

5. ผลการวิจัย
ทางผู้ทำวิจัยได้กำหนดพิกัดการทดสอบการซึมผ่านผิวดิน (Infiltration)
เพื่อหาปริมาณน้ำที่เพิ่มเติม (Recharge) และได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นใน
คำนวณ โดยอาศัยข้อมูลในพื้นที่ เช่น การประเมินความต้องการใช้น้ำของ
พืชใด ๆ (Etc.) ปริมาณฝนใช้การ (Effective Rainfall) มาคำนวณ การ
ทดสอบอัตราการซึมผ่านผิวดิน ด้วยวิธีการทดสอบแบบ double ring test
โดยใช้สมการของ Horton [4] พบว่า มีอัตราการซึมผ่ านผิว ดินเริ ่ ม ต้ น
ประมาณที่ 0.76 มิลลิเมตรต่อวัน และค่าสูงสุดอยู่ที่ 250.38 มิลลิเมตรต่อ
วัน เมื่อได้อัตราการซึมผ่านผิวดิน จึงนำมาคำนวณหาการไหลของน้ำบาดาล
ผ่านชั้นน้ำ (Recharge) โดยตั้งสมการในพื้นที่ 1) การไหลของน้ำบาดาล
ผ่านชั้นน้ำ จากฝน 2) การไหลของน้ ำบาดาลผ่ านชั้ นน้ำ จากป่าไม้ แ ละ
เกษตรกรรม 3) การไหลของน้ำบาดาลผ่านชั้นน้ำจะการท่วมขังของน้ำ ตาม
รูปแบบสมการคณิตศาสตร์ดังแสดงในรูปที่ 2 จะได้การไหลของน้ำบาดาล
ผ่ า นชั ้ น น้ ำ (Recharge) ค่ า ต่ ำ สุ ด 0.7 มิ ล ลิ เ มตร และค่ า สู ง สุ ด 242.7
มิลลิเมตร และค่าเฉลี่ยการไหลของน้ำบาดาลผ่านชั้นน้ำอยู่ที่ 45.125
มิลลิเมตร
ตารางที่ 5 แสดงค่าการไหลของน้ำบาดาลผ่านชั้นน้ำ (Recharge) โดยใช้สมการ
ตามวิธีทดสอบ double ring test

ตารางที่ 4 การทดสอบการซึมผ่านของน้ำ infiltration (สมการ ของ Horner)
ชื่อ

พิกัด X

พิกัด Y

inf(A01)
inf(A02)
inf(A03)
inf(A04)
inf(A05)
inf(A06)
inf(A07)
inf(A08)
inf(A09)
inf(A10)

464539.00
464610.00
464762.00
464837.00
464576.00
464668.00
464795.00
464920.00
464580.00
464683.00

1930964.00
1930917.00
1930883.00
1930936.00
1931058.00
1931021.00
1931021.00
1931059.00
1931308.00
1931244.00

การทดสอบการซึม
ผ่านของน้ำ
infiltration
(มิลลิเมตรต่อวัน)
25
250.38
17.36
2.3
49.6
0.76
4.2
3.9
42.3
6.3
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ชื่อ

พิกัด X

พิกัด Y

inf(A01)
inf(A02)
inf(A03)
inf(A04)
inf(A05)
inf(A06)
inf(A07)
inf(A08)
inf(A09)
inf(A10)
inf(A11)
inf(A12)
inf(A13)
inf(A14)
inf(A15)
inf(A16)
inf(A17)
inf(A18)
inf(A19)
inf(A20)

464539.00
464610.00
464762.00
464837.00
464576.00
464668.00
464795.00
464920.00
464580.00
464683.00
464768.00
464911.00
464783.00
464952.00
465018.00
464811.00
464983.00
464886.00
465047.00
464907.00

1930964.00
1930917.00
1930883.00
1930936.00
1931058.00
1931021.00
1931021.00
1931059.00
1931308.00
1931244.00
1931156.00
1931165.00
1931300.00
1931281.00
1931196.00
1931405.00
1931409.00
1931559.00
1931511.00
1931700.00

ค่าการไหลของน้ำ
บาดาลผ่านชั้นน้ำ
(Recharge) (มิลลิเมตร)
ฤดูร้อน
23.9
242.7
14.7
1.6
51.8
0.7
3.9
4.2
35.1
9.4
75.1
29.3
42.9
55.7
14.2
37.6
94.8
8.4
46.2
110.3
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6. สรุปและและข้อเสนอแนะผลการวิจัย
6.1 สรุป
การวิจัยในครั้งนี้มุ้งเน้นกรณีศึกษา: การคำนวณการไหลของน้ำบาดาล
ผ่านชั้นน้ำในพื้นที่ โดยการออกแบบโมเดลหรือแบบจำลองสมการการเติม
น้ำโดยมีปัจจัยมากมายในพื้นที่มาประกอบรวมถึงการหาค่าการไหลของน้ำ
บาดาลผ่านชั้นน้ำ (Recharge) ซึ่งมีการกำหนดปัจจัยให้ออกมาในรูปแบบ
สมการทางคณิ ต ศาสตร์ ดั ง นั ้ น ทางผู ้ ว ิ จ ั ย จึ ง กำหนด รู ป แบบสมการที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลในพื้นที่มากที่สุดคือ 1) การไหลของน้ำบาดาลผ่านชั้นน้ำ
จากฝน คือ (𝑅(𝑡) − 𝐸𝑡𝑐(𝑡)) × 𝐼𝑛𝑓 × 𝐴 2) การไหลของน้ำบาดาลผ่าน
ชั้นน้ำจากป่าไม้และเกษตรกรรม คือ 𝐸𝑡𝑐(𝑡) × 𝐼𝑛𝑓 × 𝐴 3) การไหล
ของน้ำบาดาลผ่านชั้นน้ำจากการท่วมขังของน้ำ คือ 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑 × 𝐼𝑛𝑓 × 𝐴
6.2 ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการคำนวณค่าที่ได้เฉพาะจุด ดังนั้นขั้นต่อไปควรน้ำ
ข้ อ มู ล เข้ า ระบบสารสนเทศภู ม ิ ศ าสตร์ (GIS ) เพื ่ อ ดู ข อบเขตหรื อ การ
แพร่กระจายตัวในแผนที่
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