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The application of GIS to the
mapping of ground water is currently performed
by converting the traditional map into the digital
form and is used for database management. An
integrated analysis with GIS modeling is rarely
found. The objective of this study is to establish a
simulation model potential in terms of its yield and
quality. The study area, Amphoe Muang Khon
Kaen, is characterized by gently undulating terrain
and is underlain by Mesozoic rocks of Maha
Sarakham Formation. This study procedure
comprises 3 main parts :
1) modeling the yield potential of
ground water (GWP) by the integration of 8
parameters (slope, drainage density, landuse,
lineament, hydrogeology unit, aquifer thickness,
lithology and landform)
2) modeling the quality potential of
ground water (GWP2) by the selection of the
representative of the water quality (Total Dissloved
Solid : TDS)
3) modeling the ground water potential
(GWP) considering the integrated analysis of its
yield and quality.
To evaluate its reliability the resultant ground
water potential map was checked against the yield
obtained from pumping test. The best suited
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model includes the integration of the 5
parameters: slope, lineament, drainage density,
aquifer thickness and lithology. As a result, the
ground water potential can be classified into 5
classes which reflect its yield and quality. It should
be noted that this model can be applied for the
upland topography rather than alluvial flood plain.
การจัดทําแผนที่น้ําบาดาลของประ
เทศไทยเทาที่ผานมาพบวามีการนํา
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเขามาชวยใน
การจัดทําแผนที่
แตเปนเพียงการจัดทําแผนที่น้ํา
บาดาลรายจังหวัดเดิมใหอยูในรูปแบบของระบบ
ดิจิตอล และเขามาชวยบริหารและจัดการฐานขอมูล
แผนที่น้ําบาดาลที่มีขอมูลจํานวนมาก แตยังไมมีการ
นํามา GIS มาวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยเชิง
พื้นที่ที่ควบคุมทําใหแตละพื้นที่มีระดับศักยภาพน้ํา
บาดาลแตกตางกันออกไป ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึง
เปนการสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่ศักยภาพน้ําบาดาล
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรเขามาชวยในการวิเคราะหหา
ความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ บริเวณเขตอําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน ที่มีลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบสูง
และมีชั้นหินแข็งรองรับอยูดานลาง ขั้นตอนการศึกษา
แบงออกไดเปน 3 สวนคือ
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1) สรางแบบจําลองศักยภาพน้ําบาดาลเชิง
ปริมาณ (GWP1) โดยการบูรณาการปจจัยที่ถูกนํามา
พิจารณาซึ่งมีดวยกัน 8 ตัว (ความลาดชัน ความ
หนาแนนของทางน้ํา ประโยชนการใชที่ดิน โครงสราง
เชิงเสน หนวยหินทางอุทกธรณีวิทยา ความหนาของ
ชั้นหินอุมน้ํา ชนิดของชั้นดิน-หิน และธรณีสัณฐาน)
2) สรางแบบจําลองศักยภาพน้ําบาดาลเชิง
คุณภาพ (GWP2) ซึ่งเลือกพิจารณาเพียง 1 ตัวคือ
ปริมาณสารละลายมวลรวมทั้งหมดที่ละลายได (TDS)
3) สรางแบบจําลองศักยภาพน้ําบาดาล
(GWP) โดยนําแบบจําลองศักยภาพน้ําบาดาลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพมาซอนทับกัน
ทําการประเมินความถูกตองของแผนที่ศักยภาพ
น้ําบาดาลดวยปริมาณการใหน้ําของบอบาดาลที่ไดจาก
การทําสูบทดสอบ ผลการศึกษาการสรางแบบจําลอง
ศักยภาพเชิงปริมาณพบวาแบบจําลองที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ไดจากการบูรณาการปจจัยดวยกัน 5 ตัวคือ
ความลาดชัน โครงสรางเชิงเสน ความหนาแนนของ
ทางน้ํา ความหนาของชั้นหินอุมน้ํา และชนิดของชั้น
ดิน-หิน และผลจากการสรางแบบจําลองศักยภาพน้ํา
บาดาลพบวาสามารถแบงศักยภาพน้ําบาดาลได
5
ระดับ โดยใชปริมาณการใหน้ําและคุณภาพน้ําบาดาล
เปนตัวกําหนด และพบวาแบบจําลองในการศึกษาครั้ง
นี้เหมาะสําหรับสภาพพื้นที่แบบที่ราบสูงที่รองรับดวย
ชั้นหินแข็งมากกวาภูมิประเทศแบบที่ราบน้ําทวมถึง
หรือตะกอนน้ําพา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
แผนที่แสดงศักยภาพแหลงน้ําบาดาลทั้งในแงเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพในปจจุบันพบวาในความเปน
จริงจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เนื่องจากผล
ของการสํ า รวจภาคผิ ว ดิ น และใต ดิ น เพิ่ ม เติ ม อยู
ตลอดเวลา ซึ่งสงผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงของ
ขอบเขตของชั้นหินอุมน้ําและความหนาของชั้นหินอุม
น้ํ า ตลอดจนคุ ณ ภาพน้ํ า บาดาลที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
เนื่องจากการสูบน้ําขึ้นมาใช หรือจากการปนเปอนของ
สารพิษเขาสูแหลงน้ําบาดาลหรือการปนเปอนของชั้น
น้ําเค็มจากระดับความลึกตางๆ เขาสูชั้นน้ําดีทําให
คุณภาพน้ําบาดาลมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการ

จัดทํ า แผนที่ แสดงศั ก ยภาพแหล งน้ํา บาดาลควรจะมี
การเลื อ กนํ า เทคโนโลยี ที่ เ อื้ อ ต อ การแก ไ ขและ
เปลี่ ย นแปลงข อ มู ล ได ง า ยเข า มาบริ ห ารและจั ด การ
ฐานขอมูลแผนที่น้ําบาดาลที่มีจํานวนมาก มาหา
ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง พื้ น ที่ ข องป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นยังพบวาการจัดทําแผนที่น้ํา
บาดาลเปนการหาความสัมพันธสิ่งที่อยูใตดินที่ยากตอ
การหาขอบเขต และเปนที่ยอมรับกันวาความถูกตองจะ
แปรผันตามขอมูลใหมที่มีมากขึ้น ซึ่งจะทําใหความ
ถูกตองของแผนที่มีความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับ
มากขึ้น
กองน้ําบาดาล กรมทรัพยากรธรณีวิทยา (2531)
ได ทํ า การสํ า รวจและจั ด ทํ า แผนที่ น้ํ า บาดาลจั ง หวั ด
ขอนแกน ในมาตราสวน 1:100,000 เพื่อใชเปนแผนที่
พื้นฐานในการกําหนดตําแหนงเจาะบอบาดาลและใชใน
การวางแผนการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลในระดับทองถิ่น
และระดับจังหวัด ซึ่งการศึกษาดังกลาวเปนการศึกษา
ในภาพกวางๆ โดยพิจารณาเฉพาะสวนที่เริ่มจากฝน
ซึมลงไปจนถึงชั้นน้ําบาดาล ปจจัยที่ใชในการพิจารณา
รวมกันประกอบดวย 4 ตัวที่สําคัญประกอบดวย
ปริมาณน้ําฝน อัตราการซึมสูชั้นน้ําบาดาล ทิศทางการ
ไหลของน้ําบาดาล และคุณสมบัติทางชลศาสตรของชั้น
หินอุมน้ํา แผนที่ดังกลาวจะแสดงถึงชนิดหินอุมน้ํา
คุณภาพและปริ มาณน้ํา ที่คาดว าจะพัฒ นาได แต
เนื่องจากการจัดทําแผนที่น้ําบาดาลเปนการทําดวยมือ
ดั ง นั้ น ทํ า ให ป ระสบป ญ หาและอุ ป สรรคในการ
ปฏิบัติการในดานตาง ๆ เชน การแกไขและปรับปรุง
การจั ดทํ าแผนที่ใ หทั นสมัยอยู เสมอ การควบคุ ม
คุณภาพของแผนที่ที่ผลิตออกมา ตลอดจนการเผยแพร
ขอมูลแผนที่น้ํ าบาดาลสูระดับทองถิ่น ดังนั้นเพื่ อ
แกปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในดานตางๆใน
ป พ.ศ.2542-2545 ทางกองน้ําบาดาล กรมทรัพยากร
ธรณี จึงไดจัดทําโครงการขึ้นเพื่อจัดจางที่ปรึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญดานการวิจัยน้ําบาดาล ทําการศึกษา
และดํ า เนิ น การเพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ งระบบข อมู ล แผนที่ น้ํ า
บาดาลรายจังหวัดทั้งประเทศรวมถึงจังหวัดขอนแกน
ดวย โดยอาศัยเทคโนโลยีระบบการจัดการฐานขอมูล
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และเทคโนโลยี
ระบบอินเตอรเน็ต เพื่อจัดทําใหแผนที่น้ําบาดาลอยูใน
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รูปของดิจิตอล และสามารถใหบริการขอมูลแผนที่น้ํา
บาดาลแกผูสนใจ ผานระบบอินเตอรเน็ต เพื่อสะดวก
ตอการนําขอมูลไปใชงานและเผยแพรตอไป แตเปน
การนําเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชใน
การนําเขาขอมูลและจัดการฐานขอมูลเปนหลัก โดยยัง
ไมมีการหาความสัมพันธของปจจัย และแผนที่ยังแสดง
ถึ ง ศั ก ยภาพน้ํ า บาดาลเฉพาะระดั บ ความลึ ก ที่ ใ ห น้ํ า
สูงสุดในแตละพื้นที่เทานั้น ซึ่งในบางครั้งในตําแหนง
เดี ย วกั น อาจจะประกอบด ว ยชั้ น น้ํ า ที่ มี ศั ก ยภาพ
แตกตางกันหลายชั้นหลายระดับความลึก
ดังนั้นจากเทคโนโลยีและความสามารถของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรที่ประกอบดวยคอมพิวเตอรที่มี
สมรรถนะในการคํานวณดวยสมการทางคณิตศาสตร
สูง อุปกรณที่สามารถนําขอมูลพื้นที่หรือขอมูลพิกัดเขา
สูระบบคอมพิวเตอรไดอยางรวดเร็ว อุปกรณสําหรับ
แสดงผลเป น แผนที่ ไ ด อ ย า งละเอี ย ดและแม น ยํ า สู ง
ซอฟตแวรที่สามารถจัดการกับขอมูลภูมิศาสตร การ
วิเคราะห การวิเคราะหแบบซอนทับขอมูลตามเงื่อนไข
ที่กําหนด การจําลองสถานการณ การทําแบบจําลอง
และแสดงผลข อ มู ล เป น ภาพแผนที่ ไ ด อ ย า งสะดวก
การศึกษาครั้งนี้จึงไดมีการพัฒนาการสรางแบบจําลอง
เชิ ง พื้ น ที่ ศั ก ยภาพน้ํ า บาดาลเชิ ง ปริ ม าณโดยการนํ า
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเขามาเปนเครื่องมือ เพื่อ
ชวยในการวิเคราะหและจัดทําแผนที่ได เนื่องจากการ
เกิดและการกักเก็บของน้ําบาดาลถูกควบคุมดวยปจจัย
เชิงพื้นที่หลายตัวที่อาจมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ที่
สงผลต อการเกิดการกั ก เก็ บน้ํ าบาดาลแตละพื้น ที่ ไ ม
เทากัน ดังนั้นในการจัดทําแบบจําลองจึงใชพารามิเตอร
หลายตั ว ในการวิ เ คราะหข อมู ล หาความสั ม พั น ธ ข อง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดน้ําบาดาล และระบบ
สารสนเทศภูมิ ศาสตร มีสมรรถนะของฟงคชั่ นในการ
วิเคราะหแบบซอนทับขอมูลตามเงื่อนไขที่กําหนด ที่
สามารถจะให ค า ถ ว งน้ํ า หนั ก ความสํ า คั ญ ของแต ล ะ
ปจจัย ไดดวยการใชสมการคณิตศาสตรเขามาชวย
สร า งความสั ม พั น ธ ไ ด
เพื่ อ เป น แนวพั ฒ นารู ป
แบบจําลองเชิงพื้นที่ศักยภาพน้ําบาดาลตอไปได และ
ยั ง อาจกล า วได ว า ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร เ ป น
เครื่องมือที่ชวยลดขั้นตอนที่ยุงยาก เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะหขอมูล และทําใหการทํางานมีความ
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รวดเร็วขึ้น สามารถปรับปรุงแกไขขอมูลใหมีความ
ทั น สมั ย และถู ก ต อ งมากยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ มี ข อ มู ล ใหม ๆ
เพิ่มเติมจากการสํารวจ
2. วัตถุประสงค
เพื่อสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่ศักยภาพแหลงน้ํา
บาดาลจากการบูรณาการของตัวแปรที่เกี่ยวของดวย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
3. พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่เขตอําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกนทั้งหมดมีเนื้อที่โดยประมาณ 980
ตารางกิโลเมตร ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา
4. ชั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 ตรวจสอบเอกสารและกําหนดปจจัยที่ใช
ในการวิเคราะห
(1) ตรวจสอบเอกสาร
ทําการตรวจสอบเอกสารและผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้เทาที่ผานมาเพื่อใหทราบ
แนวทางการวิเคราะหที่ถูกตองตามทฤษฎี สิ่งสําคัญคือ
ทํ า ให ท ราบป จ จั ย ที่ ใ ช ว า จะต อ งประกอบด ว ยป จ จั ย
อะไรบาง ซึ่งจะนําไปพิจารณาตอไปวาจะตองใชขอมูล
เชิงพื้นที่ใดบางใหสอดคลองกับแตละปจจัย และรวมถึง
ความเปนไปไดในการจัดสรางเปนชั้นขอมูลเชิงพื้นที่
ยิ่ ง ไปกว า นั้ น การตรวจสอบเอกสารได แ สดงผลงาน
การศึ ก ษาที่ เ คยมี ผู ศึก ษาไว แ ล วที่จ ะได นํ า มาใช เป น
แนวทางในการศึกษาครั้งนี้
(2) กําหนดปจจัยที่ใชในการวิเคราะห
พบวาปจจัยที่ใชในการศึกษาเพื่อหา
พื้นที่แสดงศักยภาพแหลงน้ําบาดาลเทาที่ผานมาจะมี
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ความแตกตางกันออกไปแลวแตลักษณะทางธรณีวิทยา
ของพื้นที่ศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้การกําหนดปจจัยได
อาศัยแนวการศึกษาที่ผานมาแลวของ Krishnamurthy
et al. (1996 &2000) Singh, Prakash (2003) และกอง
น้ําบาดาล กรมทรัพยากรธรณีวิทยา มาดัดแปลง
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับพื้นที่ศึกษาเปนหลัก
นอกจากนั้นยังพิจารณาลักษณะสภาพสิ่งแวดลอมทาง
อุทกธรณีวิทยา อุทกวิทยา ภูมิสัณฐาน และสภาพ
ธรณีวิทยาของพื้นที่ศึกษารวมดวย สามารถกําหนด
ปจจัยที่เกี่ยวของกับศักยภาพน้ําบาดาลเชิงปริมาณได
8 ตัว และศักยภาพน้ําบาดาลเชิงคุณภาพได 1 ตัว
ดวยกัน
1. ความลาดชัน (slope : Ss)
2. โครงสรางทางธรณีวิทยา : โครงสรางเชิงเสน
(lineament : Li)
3. ความหนาของชั้นหินอุมน้ํา (aquifer thickness : Aqb)
4. ความหนาแนนของทางน้ํา (drainage density : Dd)
5. การลําดับชั้นดิน-หิน (lithology :Lt)
6. การใชประโยชนที่ดิน (landuse : Lu)
7. อุทกธรณีสัณฐานวิทยา(hydromorphology : Hyd)
8. ธรณีสัณฐาน (landform: Lf)
9. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได (GWP2)
4.2 การรวบรวมขอมูลและการสรางฐานขอมูล
(1) การรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ขอมูลที่ใชในการศึกษาผู
ศึกษาอาศัยขอมูลทุติภูมิ สามารถจําแนกไดเปน 2
ประเภทคือ 1) ขอมูลแผนที่ในลักษณะเปนแผนที่
ดิจิตอล และ 2) ขอมูลสถิติ เอกสาร รายงาน จาก
หนวยงานราชการ และสถาบันตาง ๆ เชน ขอมูล
รายละเอียดของบอบาดาล จากกองน้ําบาดาล กรม
ทรัพยากรธรณี โดยขอมูลทั้ง 2 ประเภทไดรับความ
อนุเคราะหจาก ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิศาสตรสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย
คอมพิวเตอร และศูนยวิจัยน้ําบาดาล
มหาวิทยาลัยขอนแกน
(2) การสรางฐานขอมูล
ลักษณะขอมูลของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรประกอบดวยขอมูลสองสวนที่เชื่อมโยงกัน
คือฐานขอมูลเชิงพื้นที่ (spatial database) และ
ฐานขอมูลลักษณะสัมพันธ (attribute database) ซึ่ง

ฐานขอมูลเชิงพื้นที่นั้นจะตองมีตําแหนงอางอิงทาง
ภูมิศาสตรที่แนนอน ในการศึกษาครั้งนี้ใชพิกัดอางอิง
แบบ Universal Transverse Mercator : UTM ตาม
แผนที่ภูมิประเทศ ของกรมแผนที่ทหาร แลวทําการ
นําเขาและสรางฐานขอมูลในแตละปจจัยดวยโปรแกรม
ArcView และ Arc/Info
4.3 การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ในการศึกษาครั้ง
นี้เลือกใชวิธีการซอนทับดวยเกณฑหลายดัชนี
(index overlay method) แบบใชการคํานวณทาง
คณิตศาสตรเบื้องตนในการวิเคราะหขอมูล
ซึ่งเปน
วิธีการนําปจจัยแตละตัวมากําหนดถวงคาความสําคัญ
และกําหนดคาน้ําหนักในแตละประเภทชั้นขอมูลของ
แตละปจจัยดวย ในการศึกษาครั้งนี้ถือวาปจจัยทุกตัวมี
ความสําคัญตอการทําใหเกิดน้ําบาดาลไดเทา ๆ กัน
ดังนั้นจึงพิจารณากําหนดเฉพาะคาน้ําหนักเทานั้น ใน
การศึกษาครั้งนี้จะแบงการวิเคราะหออกเปน 3 สวน
ดวยกันคือ
(1) การวิเคราะหหาศักยภาพน้ําบาดาล
เชิงปริมาณ : GWP1
(2) การวิเคราะหหาศักยน้ําบาดาล
เชิงคุณภาพ : GWP2
(3) การวิเคราะหหาศักยภาพน้ําบาดาล :
GWP
การกําหนดคาน้ําหนักในสวนของการ
วิเคราะหหาศักยภาพน้ําบาดาลเชิงปริมาณจะพิจารณา
และวิเคราะห จากความสัมพันธของปจจัยตอโอกาส
เกิดศักยภาพน้ําบาดาลเชิงปริมาณเปนหลัก โดยในแต
ละประเภทชั้นขอมูลใดของแตละปจจัยทําใหมีโอกาส
เกิดศักยภาพน้ําบาดาลสูงจะถูกกําหนดใหคาตัวเลขสูง
ตามไปดวย
โดยคาตัวเลขจะถูกกําหนดตามระดับ
ศักยภาพในสวนของการวิเคราะหหาศักยภาพน้ํา
บาดาลเชิงปริมาณ แสดงไวดังตารางที่ 1 สําหรับการ
วิเคราะหหาศักยภาพน้ําบาดาลเชิงคุณภาพเนื่องจาก
นําคาปริมาณสารละลายมวลรวมทั้งหมดมาพิจารณา
เพียงตัวเดียว
จึงไมตองมีการกําหนดคาน้ําหนัก
เพียงแตกําหนดคาตัวเลขของระดับศักยภาพเชิง
คุณภาพเทานั้น สวนสมการที่ใชในการรวมคาน้ําหนัก
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(GF.Bonham-Cater, 1994) เพื่อหาศักยภาพน้ํา
บาดาลเชิงปริมาณ (GWP1) และศักยภาพน้ําบาดาล
(GWP) คือ
n

S=

∑S W
i =1
n

i

∑W
i =1

เมื่อ

ij

.. . . . . . . . . . . . .

i

S = ผลคะแนนรวมทั้งหมดของทุกปจจัย

Sij = คาน้ําหนักของแตละประเภทของชั้น
ขอมูล i ของปจจัย j
Wi = คาความสําคัญของแตละปจจัย j
i = ประเภทของชั้นขอมูลในแตละปจจัย
j = ปจจัยแตละชนิด
จากสมการที่ 1 เมื่อนําแตละปจจัยที่
เกี่ยวของกับการกําหนดศักยภาพน้ําบาดาลไปแทนที่
ในสมการแลว สามารถเขียนใหอยูในรูปสมการทาง
คณิตศาสตรไดใหมดังสมการที่ 2 และ 3 ขางลางนี้
GWP = GWP1 + GWP . . . . . . . . . . . . . . (2)
GWP1 = P1 + P2 + P3 + . . . + Pn . . . . . . . . (3)
เมื่อ GWP = ศักยภาพน้ําบาดาล (ground water
potential)
GWP1 = ศักยภาพน้ําบาดาลเชิงปริมาณ
GWP2 = ศักยภาพน้ําบาดาลเชิงคุณภาพ
P = ปจจัยที่ใชในการศึกษา (parameter)
n = ปจจัยตัวที่ n ที่ใชในการศึกษา
ในการวิเคราะหหาแบบจําลองศักยภาพ
น้ําบาดาลจะทําการเริ่มการวิเคราะหหาศักยภาพน้ํา
บาดาลเชิงปริมาณ (GWP1) กอนแลวจึงทําการ
วิเคราะหหาศักยภาพน้ําบาดาลเชิงคุณภาพ (GWP2)
เมื่อไดจึงทําการวิเคราะหหาศักยภาพน้ําบาดาล
(GWP) ที่พิจารณาทั้งในแงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เปนลําดับสุดทายดังมีรายละเอียดในแตละขั้นตอนของ
การวิเคราะหดังนี้

๓๗

(1) การวิเคราะหหาศักยภาพน้ําบาดาลเชิง
ปริมาณ : GWP1
การวิเคราะหหาแบบจําลองศักยภาพน้ํา
บาดาลเชิงปริมาณ พบวาเนื่องจากลักษณะการเกิดชั้น
หินอุมน้ําบาดาลและโอกาสการใหน้ําบาดาลในบริเวณ
พื้นที่ศึกษาจะถูกควบคุมดวยปจจัยหลายตัวดวยกันทั้ง
ในสวนที่ควบคุมจากผิวดินและจากใตดิน
และการ
สะสมตัวของตะกอนและชั้นดิน-หินที่เหมาะจะเปนชั้น
หินอุมน้ําและมีโอกาสใหน้ําถูกควบคุมดวยโครงสราง
ทางธรณีวิทยาในพื้นที่ศึกษาเปนหลัก ซึ่งพบวาชั้นหิน
อุมน้ําจะเกิดอยูบนลักษณะทางธรณีวิทยาแบบที่ราบสูง
ที่รองรับดวยชั้นหินแข็งที่มีโอกาสจะพบชั้นหินอุมน้ําทั้ง
ในตะกอนที่เกิดใหม และจากบริเวณหินแข็งทั้งสวนที่ผุ
และสวนที่พบมีความตอเนื่องของรอยแตก รอยแยก ใน
ชุดหินนั้นๆ ตลอดจนในการศึกษาครั้งนี้มิไดทําการ
แยกประเภทของชั้นหินอุมน้ําออกจากกัน
โดยใน
การศึกษาครั้งนี้พิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของมีดวยกัน 8
ตัว หลังจากนั้นจะทําการทดลองเลือกปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการกําหนดหาศักยภาพน้ําบาดาลเชิงปริมาณที่
เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษาและทดลองกําหนดคาน้ําหนัก
ใหแตละชั้นขอมูล เพื่อใหไดแบบจําลองที่เหมาะสม
ที่สุดและมีความถูกตองของแบบจําลองมากที่สุด ดัง
แสดงรายละเอียดของการเลือกและกําหนดคาน้ําหนัก
ของแตละแบบจําลองไวในตารางที่ 1 และการเลือก
ปจจัยทั้งสิ้น 5 แบบจําลอง ดังตารางที่ 2 โดยนํามา
วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการซอนทับตามสมการที่ 3 โดย
ใช Spatial Analyst Extension\ Surface\ Map
Calculator ซึ่งจะเลือกฟลด (filed) ที่ชื่อ Weight ที่เก็บ
คาน้ําหนักของแตละปจจัยไว ผลลัพธจะไดคาคะแนน
รวมของทุกปจจัยที่เลือกออกมา
นําผลจากการ
รวมคะแนนจากการซอนทับมาทําการจัดชวงคาคะแนน
รวมใหม เพื่อแบงแยกผลการวิเคราะหวาจัดอยูในระดับ
ศักยภาพใด ดังตารางที่ 3 และ โดยมีหลักการในการ
แบงชวงชั้นต่ําสุดและสูงสุดในแตละระดับศักยภาพดวย
เหตุผลทางตรรกวิทยาและอาศัยความเขาใจตามสภาพ
พื้นที่จริงในการเกิดน้ําบาดาล ดังนั้นคาชวงคะแนนจึง
ไมตายตัวเมื่อจะนําไปประยุกตใชบริเวณอื่น
ตาม
ตารางที่ 4 และแสดงขั้นตอนการวิเคราะหหา
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ตารางที่ 1 เกณฑการใหคาน้ําหนักในแตละปจจัยที่เกี่ยวของสําหรับเชิงปริมาณ
(ดัดแปลงจาก Krishnamurthy et al., 1996 & 2000 และ Singh, Prakash , 2003 )
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แบบจําลองศักยภาพน้ําดาลเชิงปริมาณ (GWP)
ดังภาพที่ 2

๓๙

เลือกใชปริมาณสารละลายมวลรวมทั้งหมด (TDS) มา
พิจารณาเพียงคาเดียวเทานั้น โดยสามารถกําหนดคา
ออกเปน 3 ระดับศักยภาพดวยกัน ตามการแบงคาของ
กองน้ําบาดาล กรมทรัพยากรธรณี ดังแสดงไวในตาราง
ที่ 5
ตารางที่ 5 ระดับศักยภาพน้ําบาดาลเชิงคุณภาพ (กอง
น้ําบาดาล กรมทรัพยากรธรณี, 2531)

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการวิเคราะหหาศักยภาพน้ํา
บาดาลเชิงปริมาณ (GWP1)
ตารางที่ 2 ปจจัยและสมการที่ใชในการวิเคราะหสราง
แบบจําลองศักยภาพน้ําบาดาลเชิงปริมาณในแตละ
แบบจําลอง
แบบจําลองที่
1
2
3
4
5

ปจจัยและสมการที่ใชในการวิเคราะห
Ss + Li + Dd + Aqb + Hyd
Ss + Li + Dd + Aqb + Lt
Ss + Li + Dd + Lu + Lf + Hyd
Ss + Lu + Dd + HDm
Ss + Li + Dd + Aqb + Lt + Hyd

ตารางที่ 3 แสดงระดับศักยภาพน้ําบาดาลเชิงปริมาณ
(GWP1) โดยอาศัยคาน้ําหนักรวมของการถวงน้ําหนัก
จากปจจัยตางๆ
(2) การวิเคราะหหาศักยภาพน้ําบาดาลเชิง
คุณภาพ : GWP2
เนื่องจากบริเวณพื้นที่ศึกษามีปญหา
เรื่องดินเค็มและมีชั้นเกลือหินรองรับอยูดานลาง ดังนั้น
คุณภาพน้ําบาดาลที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้จึง
ตารางที่ 4 การแบงคาชวงคะแนนในแตละระดับ
ศักยภาพเชิงปริมาณของแตละแบบจําลอง

(3) การวิเคราะหหาศักยภาพน้ําบาดาล : GWP
เมื่อไดแบบจําลองศักยภาพน้ําบาดาลเชิง
ปริมาณที่มีความถูกตองและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
แลว ทําการแปลงขอมูลที่อยูในรูปของกริดเซลมาใหอยู
ในรูปขอมูลแบบเวกเตอร และนําแผนที่แสดงศักยภาพ
เชิงคุณภาพที่อยูในขอมูลแบบเวกเตอรมาวิเคราะห
ดวยวิธีการซอนทับกันดวยการอินเตอรเซ็ก (intersect)
ตามสมการที่ 2 หลังจากที่ไดผลจากการรวมขอมูลดวย
วิธีอินเตอรเซ็กแลว ใหเพิ่มฟลดใหมที่จะใสรหัสที่เกิด
จากการผลการอินเตอรเซ็กของระดับศักยภาพทั้งสอง
ใช Field Menu/Calculate นําผลจากการยูเนียนมาทํา
การกําหนดคารหัสใหมตามระดับศักยภาพน้ําบาดาล ที่
แบงไวแลวดังแสดงไวในตารางที่ 6ก แลวทําการจัด
กลุมใหมแบงตามระดับศักยภาพน้ําบาดาลซึ่งจะ
สามารถแบงไดออกเปน 5 ระดับดวยกัน ดังแสดงไวใน
ตารางที่ 6ข สวนแสดงขั้นตอนการวิเคราะหในการหา
ศักยภาพน้ําบาดาลแสดงไวดังภาพที่ 3
4.4 การตรวจสอบความถูกตอง
ในการตรวจสอบความถูกตองของการศึกษาครั้งนี้จะ
ทําการตรวจสอบความถูกตองเฉพาะในสวนของการ
สรางแบบจําลองศักยภาพเชิงปริมาณเทานั้น
โดย
เปรียบเทียบแบบจําลองที่ไดจากการประเมินหา

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย

๔๐ การสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่ศักยภาพน้ําบาดาลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ศักยภาพน้ําบาดาลเชิงปริมาณที่มีระดับศักยภาพ
ตางๆ กับ คาปริมาณการใหน้ํา (yield) ของบอบาดาล

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการวิเคราะหหาศักยภาพน้ํา
บาดาล (GWP)
ตารางที่ 6ก แสดงระดับศักยภาพน้ําบาดาลเมื่อทําการ
รวมทั้งในแงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว

ตารางที่ 6ข ระดับศักยภาพน้ําบาดาล (GWP) ที่ทํา
การจัดกลุมใหม

Kristhnamurthy et al. (1996 & 2000) , Singh,
Prakash (2003) และ กองน้ําบาดาล กรมทรัพยากร
ธรณี มาปรับปรุงเสียใหม โดยมุงหวังจะใหมีความ
เหมาะสมในการใชประเมินหาศักยภาพแหลงน้ํา
บาดาล ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ซึ่งมีลักษณะของธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา และ
ลักษณะรูปทรงสัณฐานของพื้นที่เปนแบบที่ราบสูงที่มี
ตะกอนยุคใหมปกคลุมอยูสวนบนและรองรับดวยชั้น
หินแข็งอยูดานลาง ซึ่งจะพบวาน้ําบาดาลสวนใหญจะ
ถูกกับเก็บไวในและชองวางครั้งที่สองและจากตะกอน
ยุคใหม ซึ่งควบคุมโดยตรงจากลักษณะสะสมตัวของ
ตะกอน การลําดับชั้นทางธรณีวิทยาและโครงสรางทาง
ธรณีวิทยาเปนหลัก
จึงไดการตรวจสอบเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และนําผลที่ไดจากการศึกษาที่ผาน
มาแลว
มาประยุกตใชในการจําแนกหาปจจัยและ
กําหนดคานําหนักที่เหมาะสมสําหรับสรางแบบจําลอง
เชิงพื้นที่ศักยภาพน้ําบาดาล ดังนั้นสามารถแบงผลจาก
การศึกษาออกไดเปน 4สวนดวยกัน
(1) ผลจากการสรางฐานขอมูลของปจจัยที่ใชใน
การวิเคราะห
ในการวิเคราะหเพื่อสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่
เพื่อจัดทําแผนที่แสดงศักยภาพน้ําบาดาลทั้งในแงเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยพิจาณาทั้งปจจัยสวนอุทก
วิทยาและอุทกธรณีวิทยาสามารถไดปจจัยที่ตองนํามา
วิเคราะหทั้งสิ้น 9 ตัวประกอบดวยปจจัยทางศักยภาพ
น้ําบาดาลเชิงปริมาณจํานวน 8 ตัว และปจจัยทาง
ศักยภาพน้ําบาดาลเชิงคุณภาพจํานวน 1 ตัว ที่นํามา
สรางฐานขอมูลขึ้นมาใหมจํานวนทั้งสิ้น 11 ชั้นขอมูล
แสดงดังภาพที่ 4 – ภาพที่ 12

5. ผลการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่เพื่อจัดทําแผนที่
แสดงศักยภาพน้ําบาดาลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ในบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซึ่งมี
เนื้อที่ของพื้นที่ศึกษาประมาณ 980 ตารางกิโลเมตร
โดยประยุกตและดัดแปลงแนวความคิดของ
วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย

การสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่ศักยภาพน้ําบาดาลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ภาพที่ 4 ความลาดชัน

ภาพที่ 6ก ความหนาแนนของทางน้ําแบบที่ 1

ภาพที่ 5 การใชประโยชนที่ดิน

ภาพที่ 6ข ความหนาแนนของทางน้ําแบบที่ 2

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย

๔๑

๔๒ การสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่ศักยภาพน้ําบาดาลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ภาพที่ 7 ลักษณะการลําดับชั้นดิน-หิน

ภาพที่ 9 โครงสรางเชิงเสน

ภาพที่ 8 ความหนาของชั้นหินอุมน้ํา

ภาพที่ 10ก ธรณีสัณฐาน

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย

การสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่ศักยภาพน้ําบาดาลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

๔๓

ภาพที่ 12 น้ําบาดาลเชิงคุณภาพ
ภาพที่ 10ข อุทกธรณีสัณฐานวิทยา

ภาพที่ 11 หนวยหินทางอุทกธรณีวิทยา

(2) ผลจากการวิเคราะหหาแบบจําลองศักยภาพ
น้ําบาดาลเชิงปริมาณ (GWP1)
จากการทดลองวิเคราะหสรางแบบจําลองเชิง
พื้นที่ศักยภาพน้ําบาดาลเชิงปริมาณที่เหมาะสมทั้งสิ้น
5 แบบจําลอง โดยการปรับและเปลี่ยนปจจัยและคา
น้ําหนัก พบวาแบบจําลองที่ 2 เปนแบบจําลองที่
เหมาะสมและมีความถูกตองมากที่สุด
จึงถูกเลือก
นําไปวิเคราะหหาศักยภาพน้ําบาดาลตอไป โดยปจจัย
ที่นํามาใชในการวิเคราะหของแบบจําลองที่ 2 มี
ดวยกันทั้งสิ้น 5 ตัว ที่นํามาวิเคราะหตามสมการ ซึ่ง
สามารถเขียนใหอยูในรูปสมการไดคือ
GWP1= Ss + Li + Lt + Dd + Aqb
โดยที่ปจจัยทั้ง 5 ตัวคือ
(1) ความลาดชันของพื้นที่ (Ss)
(2) โครงสรางเชิงเสน (Li)
(3) ลําดับชั้นดิน-หิน (Lt)
(4) ความหนาแนนของทางน้ํา (Dd)
(5) ความหนาของชั้นหินอุมน้ํา (Aqb)
จากผลการวิเคราะหของแบบจําลองที่
2
พบวาบริเวณพื้นที่ศึกษาจะพบระดับศักยภาพน้ํา
บาดาลเชิงปริมาณทั้ง 4 ระดับ กระจายตามตําบล
ตาง ๆ แสดงไวในภาพที่ 13 และตารางที่ 7 สามารถ
จัดกลุมไดเปน 4 กลุม

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย

๔๔ การสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่ศักยภาพน้ําบาดาลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ภาพที่ 13 แผนที่แสดงศักยภาพน้ําบาดาลเชิงปริมาณ

2)กลุมที่ 2 : ศักยภาพน้ําบาดาลต่ํา แทนดวย
ฟาอมสีเขียว ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 212.04 ตร.กม.
หรือคิดเปน 21.81 เปอรเซ็นต
พบอยูทางดาน
ตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่
3)กลุมที่ 3 : ศักยภาพน้ําบาดาลปานกลาง
แทนดวยสีฟา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 26.9 ตร.กม.
หรือคิดเปน 5.40 เปอรเซ็นต พบประปรายอยูทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือและทางตอนลางของพื้นที่
4)กลุมที่ 4 : ศักยภาพน้ําบาดาลสูง แทนดวย
สีน้ําเงิน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4.03 ตร.กม. หรือคิด
เปน 0.41 เปอรเซ็นต พบที่ตําบลทาพระที่อยูตอนใต
ของพื้นที่
5)กลุมที่ 5 : พื้นที่ไมเหมาะสมเนื่องจากพบวา
เปนน้ําเค็ม แทนดวยสีสม ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ
551.83 ตร.กม. หรือคิดเปน 56.77 เปอรเซ็นต พบ
กระจายตามตําบลตางๆทั่วพื้นที่ศึกษา และสวนใหญ
จะอยูบริเวณตอนกลางของพื้นที่

ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะหแบบจําลองศักยภาพ
น้ําบาดาลเชิงปริมาณ

(3) ผลจากการวิเคราะหศักยภาพน้ําบาดาล
(GWP)
เมื่อไดศักยภาพน้ําบาดาลเชิงปริมาณ
(GWP1)
ไดนํามาวิเคราะหโดยการซอบทับแบบ
อินเตอรเซ็ก (intersect) กับศักยภาพน้ําบาดาลเชิง
คุณภาพ (GWP2) ออกมาเปนพื้นที่แสดงศักยภาพน้ํา
บาดาล(GWP) และจากนิยามที่กําหนดไววาศักยภาพ
น้ําบาดาลหมายถึงบริเวณพื้นที่ที่มีการกักเก็บและให
ปริมาณน้ําที่เพียงพอตอความตองการและมีคุณภาพ
น้ําปานกลางถึงดี ดังนั้นจึงสามารถจัดออกไดเปน 5
กลุมดวยกัน แสดงดังภาพที่ 14 ประกอบดวย
1) กลุมที่ 1 : ระดับศักยภาพน้ําบาดาลต่ํามาก
แทนดวยสีฟาออน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 151.67
ตร.กม. หรือคิดเปน 15.60 เปอรเซ็นต พบสวนใหญอยู
ทางตอนใตและตอนบน และบางสวนของตอนกลาง
พื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 14 แผนที่แสดงศักยภาพน้ําบาดาล (GWP)
(4) ผลการตรวจสอบความถูกตองของการศึกษา
นําคาปริมาณการใหน้ําจากบอบาดาลทั้งสิ้น
238 บอมาตรวจสอบกับทั้งแบบจําลองทั้ง 5 แบบจะ
พบวาแบบจําลองที่ 2 จะมีความถูกตองของแบบจําลอง

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย

การสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่ศักยภาพน้ําบาดาลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

มากที่สุด และใกลเคียงกับสภาพพื้นที่มากที่สุด ถึงแมน
จะพบวาในระดับศักยภาพน้ําบาดาลที่ระดับที่ 3 จะมี
ความถูกตองเพียง 25 เปอรเซ็นตก็ตามแตในสวนของ
ระดับศักยภาพที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 4 มีความถูกตองมาก
ที่สุด
นํามาเปรียบเทียบแสดงในรูปแผนภูมิแทง
ระหวางจํานวนชอกับระดับศักยภาพ (ภาพที่ 15)

ภาพที่ 15 แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบจํานวนบอ
บาดาลที่มีปริมาณการใหน้ําตรงกับระดับศักยภาพที่
คาดวาจะใหน้ําบาดาลระดับเดียวกันในทุกแบบจําลอง
ของการหาแบบจําลองศักยภาพน้ําบาดาลเชิงปริมาณ
6. สรุปผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการสรางแบบจําลองศักยภาพ
แหลงน้ําบาดาล โดยการบูรณาการปจจัยที่เกี่ยวของ
ดวยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ในการ
การศึกษาครั้งนี้จึงแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน โดย
เริ่มที่การสรางแบบจําลองศักยภาพน้ําบาดาลเชิง
ปริมาณ ทําการพิจารณากําหนดปจจัยเชิงพื้นที่ที่มี
ความสัมพันธและควบคุมการเกิดและการกักเก็บน้ํา
บาดาล
แตพบวาเนื่องจากความสลับซับซอนของ
สภาพแหลงน้ําบาดาลในพื้นที่ศึกษา ทําใหมีปจจัยที่
เกี่ยวของหลากหลาย แตโดยรวมจะพิจารณาจากพื้นที่
ที่เหมาะสมเปนแหลงเพิ่มเติมน้ํา คุณสมบัติเหมาะสม
เปนชั้นหินอุมน้ํา จึงทําการเลือกปจจัยที่นาจะเกี่ยวของ
กันแลวกําหนดออกเปนแบบจําลองตาง ๆ หลังจากนั้น
จะกําหนดคาน้ําหนักที่เหมาะสมใหกับประเภทชั้น
ขอมูลของแตละปจจัย แลวนําไปวิเคราะหดวยวิธีการ
ซอนทับดวยเกณฑหลายดัชนี
ไดทดลองสราง
แบบจําลองขึ้นมาวิเคราะหทั้งสิ้น 5 แบบดวยกัน พบวา

๔๕

แบบจําลองที่ 2 เปนแบบจําลองที่มีความถูกตองและ
เหมาะสมสําหรับพื้นที่ศึกษามากที่สุด โดยที่ปจจัยที่ใช
ในการวิเคราะหของแบบจําลองที่ 2 มีดวยกัน 5 ตัว คือ
ความลาดชัน โครงสรางเชิงเสน ความหนาแนนของ
ทางน้ํา ชนิดของชั้นดิน-หิน และความหนาของชั้นหิน
อุมน้ํา ที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่แบบที่ราบสูงรองรับ
ดวยหินแข็งอยูดา นลาง สวนแบบจําลองตัวอื่น ๆ
พบวามีความไมเหมาะสมของปจจัยที่เลือกใช
อาจ
เนื่องจากปจจัยที่เลือกใชไมเหมาะสมกับลักษณะของ
สภาพการเกิดและกักเก็บน้ําบาดาลในพื้นที่ศึกษา โดย
แบบจําลองที่ 1, 3, 4 และ 5 จะมีความถูกตองใน
บริเวณที่มีการสะสมตัวของหนวยหินทางอุทก
ธรณีวิทยาแบบตะกอนน้ําพา
หลังจากนั้นจึงนํามา
ซอนทับกับศักยภาพน้ําบาดาลเชิงคุณภาพแบงได
ออกเปน 5 กลุมโดยพบวาพื้นที่ศึกษาสวนใหญอยูใน
กลุมที่ไมเหมาะสมเนื่องจากน้ํามีคุณภาพเค็ม และมี
ระดับศักยภาพต่ํามากถึงต่ํา
พบระดับศักยภาพสูง
เฉพาะที่ตําบลทาพระ
7.ขอเสนอแนะ
(1) การเลือกปจจัยและกําหนดคาน้ําหนักเหมาะ
สําหรับบริเวณที่เปนพื้นที่ภูมิประเทศแบบที่ราบสูงมี
หิ น แข็ ง รองรั บ มากกว า บริ เ วณที่ เ ป น ลั ก ษณะภู มิ
ประเทศแบบที่ราบ ดังนั้นถานําไปประยุกตในพื้นที่
แบบอื่นตองทําการปรับเปลี่ยนและทดลองเลือกปจจัย
และน้ําหนักใหมเพื่อความถูกตองของแบบจําลอง
(2) ควรทํ า การแบ ง การวิ เ คราะห อ อกเป น ช ว ง
ความลึกเพื่อความถูกตองของแบบจําลอง หรือควร
แยกพิจารณาประเภทชั้นน้ําหรือ แบงชวงระดับความ
ลึกออกใหละเอียดขึ้น เพื่อครอบคลุมชั้นหินอุมน้ําที่
ปรากฏในพื้นที่ศึกษานั้นๆ เพื่อใหความถูกตองของ
แบบจําลองมีมากที่สุด
(3) จากการนํ า ป จ จั ย โครงสร า งเชิ ง เส น มาใช ใ น
การวิเคราหเนื่องจากพบวาในพื้นที่ศึกษา สวนใหญให
น้ําจากชองวางที่ 2 แตเมื่อทําการวิเคราะหออกมา
พบวาทําใหผลมีความไมถูกตองสูง จะถูกตองเฉพาะ
บริเวณตําบลทาพระ เนื่องจากมีการที่มีการสํารวจขั้น
รายละเอียดโครงสรางทางธรณีวิทยาเพิ่มเติม ดังนั้นถา
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นําปจจัยนี้มาวิเคราะหควรทําการสํารวจโครงสรางเชิง
เสนในขั้นรายละเอียดเพิ่มเติม
(4) ในกรณี ที่ จ ะนํ า แบบจํ า ลองไปวิ เ คราะห ห า
ศักยภาพน้ํ า บาดาลบริ เวณที่ เป นพื้ น ที่ ราบควรจะนํ า
ป จ จั ย เกี่ ย วกั บ ปริ ม าณน้ํ า ฝนเฉลี่ ย รายป เ ข า มาร ว ม
พิจารณาดวย
(5) การจะเลือกใชปจจัยใดๆ ควรพิจารณา
ลักษณะของพื้นที่ศึกษาดวย เพื่อกําหนดเลือกปจจัยที่
เหมาะสมกับลักษณะการกําเนิดน้ําบาดาลเพื่อความ
ถูกตองของแบบจําลองมากที่สุด
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