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Abstract
The objectives of this study were to develop the
techniques for groundwater vulnerability mapping by
using integrated parameters, also to determine the
changes in groundwater vulnerability between the dry
and wet seasons. The study area, the Lower Nam
Phong Watershed, covers an area of about 3,167 km2
and is located in Northeast Thailand. Due to
contamination of groundwater in this area, it is therefore
necessary to evaluate an environmental impact on
surface and subsurface. The sources of contamination
include communities, agriculture, industrial plants and
gasoline stations. Variation in severity of the
contamination source requires an integration of spatial
data for evaluation. A DRASTIC_ext model is used to
evaluate the groundwater vulnerability. A sets of
factors as identified in the DRASTIC_ext were studied
and reviewed. These include depth to water table (D),
net recharge (R), aquifer (A), soil (S), slope (T), impact
of vadose zone (I), vertical hydraulic conductivity of
aquitard (VC) and hydraulic conductivity of aquifer (C).
Each factor, which consists of a set of logically related
geographic features and attributes is used as data input
for this analysis. The factor layers were collected from
the existing information. The statistics of water level
were analysed to generate digital water level model

which gave D-factor. Spatial R-factor was formulated
using a combination of slope, rainfall, land use and soil
permeability. A-factor was implied from hydrogeologic
units which provide aquifer layers. S-factor layer was
generated from LLD map. T-factor was interpolated
from elevation contour which was used to create the
slope. Regrouping of soil types provided the impact of
vadose zone (I-factor). VC- factor are based on
experimental result. And C-factor, spatial hydraulic
conductivity values are based on the experimental
results for each geologic unit. Each of the above
mentioned DRASTIC_ext factor with associated attribute
data was digitally encoded in a GIS database to
eventually create eight thematic layers. Simultaneous
overlay operation on these eight layers produced a
resultant polygonal layer. DRASTIC_ext model
calculation with assigned weight to each factor applies
to the resultant polygonal layer gave values of
groundwater vulnerability. These are then classified in
five classes : of lowest (<100), low (100-130),
moderate (130-160), high (160-190) and highest
(>190). The high and moderate classes of groundwater
vulnerability located on recharge areas with sand and
gravel aquifer. The ground water vulnerability represents
about 11.41% for seasonal change while the majority
of area remain unchanged(88.59%). The potential
source of prediction error of the model is in assigning
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factor values. Further study should be carried out in
detail for each factor of high potential area. Inconclusion
using GIS technology can access systematic thematic
data in dynamic manner for modeling analysis.

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการทํา
แผนที่ความออนไหวตอการปนเปอนของแหลงน้ําใตดินโดย
การบูรณาการหลายตัวแปร และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ความออนไหวตอการปนเปอนของแหลงน้ําใตดินระหวาง
ฤดูแลงกับฤดูฝน ในพื้นที่ลุมน้ําพองตอนลาง ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่ 3,167 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่ลุมน้ําพองตอนลาง
จําเปนตองมีการประเมินทางดานสิ่งแวดลอมทั้งบนดินและ
ใตดิน เนื่องจากมีแหลงของสารปนเปอน ทั้งจากแหลง
ชุมชน การเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และสถานี
บริการน้ํามันที่กระจายอยูทั่วไปในพื้นที่ นอกจากนี้ความ
แตกตางของแหลงการปนเปอน และตองใชขอมูลเชิงพื้นที่
เพื่อนํามาทําการประเมินในปริมาณมาก ดังนั้นจึงนํา
แบบจําลอง DRASTIC_ext มาใชในการประเมินความ
ออนไหวตอการปนเปอนของแหลงน้ําบาดาล โดยกลุมตัว
แปรที่นํามาใชในแบบจําลอง DRASTIC_ext ประกอบไปดวย
ความลึกถึงระดับน้ําใตดิน (D) อัตราการเพิ่มเติมน้ําสุทธิ
(R) หินอุมน้ํา (A) ดิน (S) ความชันของพื้นที่ (T) ชั้นที่ไม
อิ่มตัวดวยน้ํา (I) คาสัมประสิทธิ์ของการยอมใหน้ําซึมผาน
ในแนวดิ่งของชั้นตานน้ํา (VC) และคาสัมประสิทธิ์ของการ
ยอมใหน้ําซึมผานของหินอุมน้ํา (C) แตละตัวแปรที่เปน
ขอมูลนําเขาสําหรับการวิเคราะหนี้ประกอบดวยขอมูลภาพ
และ
ขอมูลลักษณะสัมพันธ ชั้นขอมูลตัวชั้นขอมูลตัวแปรเหลานี้
รวบรวมมาจากหนวยงานตางๆ วิเคราะหระดับน้ําใตดิน
จากบอบาดาลเพื่อใหไดตัวแปรความลึกถึงระดับน้ําใตดิน
ตั ว แปรอั ต ราการเพิ่ ม เติ ม น้ํ า สุ ท ธิ ไ ด ม าจากความชั น
ปริมาณน้ําฝน การใชที่ดิน และความสามารถในการซึมผาน
ของดิน ตัวแปรหินอุมน้ําไดมาจากหนวยหินทางอุทก
ธรณีวิทยา ตัวแปรดินไดมาจากแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
ตัวแปรความชันของพื้นที่ไดมาจากการนําเอาเสนชั้นความ
สูงของภูมิประเทศมาการประมาณคาเชิงพื้นที่ ตัวแปรชั้นที่
ไมอิ่มตัวดวยน้ําไดมาจากการนําเอาชั้นขอมูลดินมาจัดกลุม
ใหม ตัวแปรคาสัมประสิทธิ์ของการยอมใหน้ําซึมผานใน
แนวดิ่งของชั้นตานน้ํา มาจากการศึกษาที่มีมากอน และตัว
แปรคาสัมประสิทธิ์ของการยอมใหน้ําซึมผานของหินอุมน้ํา
ไดมาจากการศึกษาที่มีมากอนในพื้นที่ แตละตัวแปรที่ได

กล า วถึ ง ข า งต น นั้ น ได นํ า มาสร า งเป น ระบบฐานข อ มู ล
ทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อสรางเปนชั้นขอมูล
ทั้ง 8 ชั้นขอมูล จากนั้นทําการวิเคราะหดวยการซอนทับทั้ง
8 ตัวแปรเพื่อใหไดผลลัพธชั้นขอมูลเชิงพื้นที่ แบบจําลอง
DRASTIC_ext จะทําการคํานวณคาน้ําหนักที่กําหนดไวให
แตละตัวแปรเพื่อใหไดคาของความออนไหวตอการปนเปอน
ของแหลงน้ําบาดาล ซึ่งสามารถจําแนกไดเปน 5 กลุมดังนี้
นอยที่สุด (<100), นอย (100-130), ปานกลาง (130160), มาก (160-190) และมากที่สุด (>190) จาก
การศึกษาระดับความออนไหวตอการปนเปอนระดับปาน
กลางและมากนั้นมักเกิดอยูในบริเวณที่เปนพื้นที่เพิ่มเติมน้ํา
ในชั้นหินอุมน้ํากลุม sand and gravel และระหวางฤดูกาล
พื้นที่สวนใหญไมมีการเปลี่ยนแปลงระดับความออนไหวตอ
การปนเปอนเปนรอยละ 88.59 ของพื้นที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงรอยละ 11.41 เทานั้น ในการพิจารณา
ความถูกตองของคาตัวแปรที่เลือกใชตองมีการศึกษาตอไป
ในขั้ น รายละเอี ย ดโดยเฉพาะพื้ น ที่ ที่ ศั ก ยภาพในการ
ปนเปอนสูง การใชเทคโนโลยี GIS สามารถจัดเตรียมขอมูล
ไดอยางเปนระบบสําหรับการวิเคราะหแบบจําลอง

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
พื้นที่ลุมน้ําพองมีแหลงของสารปนเปอนหลายแหลง
ดังนี้ (1) แหลงกําเนิดมลพิษจากชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่
ตั้งอยูบนริมฝงลําน้ําสายหลักสารปนเปอนซึ่งเกิดจากแหลง
ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนระดับเทศบาลหรือสุขาภิบาลที่ตั้งอยู
ใกล ลํ า น้ํ า นั้ น มาจากน้ํ า เสี ย และขยะมู ล ฝอยจากชุ ม ชน
โรงพยาบาล โรงแรม ตลาดสด โรงฆาสัตว น้ําเสียไดมีการ
ระบายลงสูที่ลุมหรือลําน้ําทําใหแหลงน้ําตางๆ ที่อยูบริเวณ
ใกลเคียงเกิดการปนเปอน (2) แหลงมลพิษจากการ
เกษตรกรรม เชน การเพาะปลูก การทําฟารมตาง ๆ
เนื่องจากการใชสารกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช การใชปุยเคมี
เพื่อเพิ่มผลผลิต รวมทั้งการใชฮอรโมนตางๆ เพื่อเรง
ผลผลิต สารตางๆ เหลานี้มีโอกาสละลายในน้ําเมื่อฝนตก
หนักและเกิดการไหลทําใหปนเปอนของแหลงน้ําใตดิน โดย
การเปรียบเทียบระหวางฤดูฝนกับฤดูแลง

2. วัตถุประสงค
(1) เพื่อพัฒนาระบบการทําแผนที่ความออนไหวตอการ
ปนเปอนของแหลงน้ําใตดินโดยการบูรณาการหลายตัวแปร
(2) เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความออนไหวตอการ

3. พื้นที่ศึกษา
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ลุมน้ําพองครอบคลุมพื้นที่เขต อ.น้ําพอง อ.กระนว
นอ.อุบลรัตน อ.เขาสวนกวาง อ.โนนสะอาด อ.บานฝาง
และ
อ.เมือง จ.ขอนแกน และบางสวนของ อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม ลักษณะภูมิประเทศในลุมน้ําพองตอนกลาง
เปนที่ราบลุมลําน้ํา โดยมีลําน้ําหลายสายไดแก ลําน้ําพรม
ลําน้ําเชิญ ลําน้ําพอง ลําน้ําพวย รวมทั้งสาขาเล็กๆ

๒๙

มากมายครอบคลุมพื้นที่ศึกษา ทางดานทิศตะวันตกของ
ลุมน้ําพองมีลักษณะเปนเทือกเขาสูงยาวตลอดแนวจากทิศ
เหนือไปทางทิศใต ทางดานทิศตะวันออกมีลักษณะเปน
เนินสูง และตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเปนเขาสูง พื้นที่
จะคอยๆ ลาดจากทางดานทิศเหนือมาทางทิศใตตามแนว
ลําน้ําพอง ดัง ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา

4. วิธีการศึกษา
4.1 การกําหนดพารามิเตอรและที่มาของขอมูล
สมการของการเกืดการปนเปอ น (DRASTIC_EXT)
= DRDW+ RRRW+ ARAW+ SRSW+TRTW + IRIW + VCRVCW
+ CRCW
เมื่อ D = Depth to water table
R = Recharge (net)
A = Aquifer media
S = Soil media
T = Topography (slope)
I = Impact of the vadose zone media

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย

VC = Vertical hydraulic conductivity of aquitard
C = Conductivity (hydraulic) of the aquifer
r = Rating
w = Weight
4.2 การรวบรวมขอมูล
แหลงขอมูลและขอมูลทีน่ ํามาใช มีดังนี้
- แผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 ระวาง กรม
แผนที่ ทหาร
- แผนที่ชนิดดิน 1:100,000 ป พ.ศ. 2543
จังหวัดขอนแกน กรมพัฒนาที่ดิน
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- แผนที่การใชที่ดิน1:100,000 ป พ.ศ. 2543
จังหวัดขอนแกน กรมพัฒนาที่ดิน
- แผนที่อุทกธรณีวิทยา 1:50,000 ป พ.ศ. 2543
ศูนยวิจัยน้าํ บาดาล มหาวิทยาลัยขอนแกน
- แผนที่ธรณีวทิ ยา 1:100,000 ป พ.ศ. 2525
กรมทรัพยากรธรณี
4.3 การเตรียมขอมูล DRASTIC_EXT
4.3.1 ชั้นขอมูลที่ 1: ความลึกของระดับน้ํา
ใต ดิ นรวบรวมข อมู ลบ อบาดาลของกรมทรั พยากร
ธรณีทั้งหมดที่มีในพื้นที่ศึกษา ทําการเลือกบอบาดาล
ที่มีขอมูลระดับน้ําในชวงฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายนเมษายน ป พ.ศ. 2499-2532) และบอบาดาลที่มี
ขอมูลระดับน้ําในชวงฤดูฝน (เดือน พฤษภาคมตุลาคม ป พ.ศ. 2499-2532) นอกเหนือจากบอ
ของกรมทรั พ ยากรธรณี แล ว ยั ง มี บ อ ของโครงการ
สํารวจคุณภาพน้ําใตดินบริเวณที่มีความเสี่ยง
ดานมลพิษในบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออีก (ป พ.ศ. 2544)
4.3.2 ชั้นขอมูลที่ 2: การเพิ่มเติมน้ําสุทธิ
การเพิ่มเติมน้ําสุทธิ ไดมาจากการประเมิน
ปริมาณน้ําฝน ความชัน การใชที่ดิน และ
ความสามารถในการซึมผานไดของดิน โดยใชสมการ
Net recharge = Slope (%) + Rainfall + Land Use +
Soil Permeability
4.3.3 ชั้นขอมูลที่ 3 : ชั้นหินอุมน้ํา
ขอมูลชั้นหินอุมน้ํานั้นไดรับความอนุเคราะห
ขอมูลมาจากศูนยวิจัยน้ําบาดาล ในรูปแบบของ
Shape file มาตราสวน 1: 50,000 ป พ.ศ. 2533

4.3.4 ชั้นขอมูลที่ 4 : ดิน
ชั้นข อมูลนี้ ได รับความอนุเคราะหขอมูลมา
จากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแกน มาตราสวน
1:100,000 ในรูปแบบของ Shape file
4.3.5 ชั้นขอมูลที่ 5 : ความลาดชัน
ขอมูลเสนระดับความสูงของภูมิประเทศไดรับ
ความอนุเคราะหขอมูลจากศูนยวิจัยน้ําบาดาล ใน
รูปแบบของ Shape file ในการศึกษานี้ตองการขอมูล
เป น เปอร เซ็ น ต ค วามชั น ของพื้ น ที่ ดั งนั้ น จึ งนํ า เอา
ข อ มู ล ไปหาเปอร เ ซ็ น ต ค วามชั น ของพื้ น ที่ ด ว ย
โปรแกรม ArcView
4.3.6 ชั้นขอมูลที่ 6 : ชั้นที่ไมอิ่มตัวดวยน้ํา
ชั้นขอมูลนี้ไดนําเอาชั้นขอมูล Soil media มา
ทําการจัดกลุมใหม โดยพิจารณาจากลักษณะของเนื้อ
ดิน
4.3.7 ชั้นขอมูลที่ 7 : คาสัมประสิทธิ์ของ
การยอมใหน้ําซึมผานในแนวดิ่ง
เป น ชั้ น ข อ มู ล ที่ ไ ด ทํ า การเพิ่ ม เติ ม ขึ้ น ใหม
เพิ่มจาก DRASTIC เดิม นําเอาชั้นขอมูลดินมา
พิจารณาหาคาสัมประสิทธิ์ของการยอมใหน้ําซึมผาน
ในแนวดิ่ง โดยใชคาที่มีผูศึกษาไวแลว
4.3.8 ชั้นขอมูลที่ 8 : คาสัมประสิทธิ์ของการยอมให
น้ําซึมผานของชั้นหินอุม น้ําเปนคาสัมประสิทธิ์ของ
การยอมใหน้ําซึมผานที่ไดจากการสูบทดสอบในพื้นที่
ศึกษา
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล

5.2 อัตราการเพิ่มเติมน้ําสุทธิ
5.2.1 ฤดูแลง
พบวาอัตราการเพิ่มเติมน้ําในฤดูแลงนั้นแบงได
เปน 4 ชวงคือ 0-50 มิลลิเมตร, 100-175 มิลลิเมตร,
175-250 มิลลิเมตร และ 250 มิลลิเมตรขึ้นไป มีคา
คะแนนเปน 4, 24, 32 และ 36
5.2.2 ฤดูฝน
พบว าอั ตราการเพิ่ มเติ มน้ํ าในฤดู ฝนนั้ นแบ งได
เปน 3 ชวง คือ 0-50, 175-250, และ 250 มิลลิเมตร
ขึ้นไป มีคาคะแนนเปน 4, 32, และ 36
5.3 ชั้นหินอุมน้ํา
เปนขอมูลธรณีวทิ ยา ตามแผนทีธ่ รณีวิทยามาตรา
สวน 1: 50,000 (โครงการสํารวจคุณภาพน้ําใตดิน
บริเวณที่มีความเสี่ยงดานมลพิษในบริเวณภาคะวันออก

เฉียงเหนือ) ไดนํามาจัดกลุมใหมตามลักษณะของแตละ
หมวดหิน จัดไดเปน 4 กลุม
5.4 ดิน
จากแผนที่ดินมาตราสวน 1:100,000 ในรูปแบบ
ของแผนที่เชิงตัวเลข มีขอมูลเปน Soil unit จึงนํามาจัด
กลุมใหม ตามแผนที่ดินใหเปน soil series ในพื้นที่ศึกษา
จัดกลุมตามลักษณะของดินได 7 กลุม
5.5 สภาพภูมิประเทศ (ความลาดชัน)
สภาพภูมิประเทศ (ความลาดชัน) เปน
พารามิ เตอร ที่ มี ความสํ าคั ญ น อยที่ สุ ดในการวิ เคราะห
DRASTIC_ext ในพื้นที่ศึกษาสวนใหญ เปอรเซ็นตความชัน
ในพื้นที่มีดวยกัน 5 ชวง
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5.6 บริเวณที่ไมอิ่มตัวดวยน้ํา
จากแผนที่ดิน นํามาจัดกลุม ใหมตามลักษณะของ
เนื้อดินแบงไดเปน 2 กลุม
5.7 คาสัมประสิทธิ์ของการยอมใหน้ําซึมผานใน
แนวดิ่ง
ตัวแปรนี้เพิ่มเติมขึ้นมาใหม ใชขอมูลดินมาพิจารณาหาคา
สัมประสิทธิ์ของการยอมใหน้ําซึมผานในแนวดิ่ง โดยใชคา
อางอิงจากที่เคยมีผูศึกษาไวแลว ตัวแปรนี้แบงออกไดเปน
2 กลุม
5.8 คาสัมประสิทธิ์ของการยอมใหน้ําซึมผานของ
ชั้นหินอุมน้ํา
จากขอมูลสูบทดสอบจากโครงการสํารวจคุณภาพน้ํา
ใต ดิ น บริ เ วณที่ มี ค วามเสี่ ย งด า นมลพิ ษ ในบริ เวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แบงออกไดเปน 2 ชวง
5.9 การประเมินความออนไหวตอการปนเปอน
ของแหลงน้ําบาดาล
5.9.1 ฤดูแลง
ชวงของระดับความออนไหวตอการปนเปอนในฤดูแลง
พบวาระดับความออนไหวตอการปนเปอนมีดังนี้ มาก
(0.56%
ของพื้นที่) ปานกลาง (17.80% ของพื้นที่) นอย
(77.38% ของพื้นที่) และนอยที่สุด (4.26% ของพื้นที่) ดัง
ภาพที่ 3
5.9.2 ฤดูฝน
ชวงของระดับความออนไหวตอการปนเปอนใน
ฤดูฝน พบวาระดับความออนไหวตอการปนเปอนมีดังนี้
มาก(2.71% ของพื้นที่) ปานกลาง (22.30% ของพื้นที่)

นอย (71.88% ของพื้นที่) และนอยที่สุด (3.11% ของ
พื้นที่) ดังภาพที่ 4
5.10 ความเปลี่ยนแปลงความออนไหวตอการ
ปนเปอนของแหลงน้ําใตดิน
จากการเปรี ย บเที ยบระดั บความอ อนไหวต อการ
ปนเป อนของแหล งน้ํ าบาดาลระหว างฤดู แล งกั บฤดู ฝน
สามารถแบงกลุมการเปลี่ยนแปลงออกไดเปน 9 กลุม ดัง
ภาพที่ 5

6. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพบวา พื้นที่ที่มีความออนไหวตอการ
ปนเปอนในฤดูแลงในลุมน้ําพองตอนลาง มีเพียง 4 กลุม
เทานั้นคือ (1) นอยที่สุด (2) นอย (3) ปานกลาง และ
(4) มาก ไมมีกลุมระดับความออนไหวตอการปนเปอน
ของแหลงน้ําบาดาลมากที่สุด มีพื้นที่เปน 4.26, 77.38,
17.80 และ 0.56 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ พื้นที่ที่มีความ
ออนไหวตอการปนเปอนในฤดูฝนในลุมน้ําพองตอนลาง มี
4 กลุม ดังนี้ (1) นอยที่สุด มีขนาดพื้นที่ลดลงจากฤดูแลง
เหลือเพียง 3.11 เปอรเซ็นต (2) นอย มีขนาดพื้นที่ลดลง
จากฤดูแลงเหลือ 71.88 เปอรเซ็นต (3) ปานกลาง มี
ขนาดพื้นที่เพิ่มขึ้นจากฤดูแลงเปน 22.30 เปอรเซ็นต และ
(4) มาก พบวามีพื้นที่นอยที่สุดคือ 2.71 เปอรเซ็นต ใน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับความออนไหวตอ
การปนเปอน โดยเปรียบเทียบกันระหวางฤดูแลงกับฤดู
ฝนนั้น พบวามีการเปลี่ยนแปลงอยู 9 กลุม ดังนี้ (1) นอย
ที่สุด-นอยที่สุด (2) นอยที่สุด-นอย (6) นอย-นอยที่สุด
(7) นอย-นอย (8) นอย-ปานกลาง (12) ปานกลางนอย (13) ปานกลาง-ปานกลาง (14) ปานกลาง-มาก
(19) มาก-มาก โดยพบมีพื้นที่เปน 2.50, 1.76, 0.61,
70, 6.77, 0.12, 15.53, 2.15 และ 0.56 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ
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7. ขอเสนอแนะ
7.1 จากการคํานวณหาระดับความลึกถึงน้ําบาดาล
ตองใชขอมูลระดับน้ําจากบอบาดาลจํานวนมาก จึงใชบอ
ทั้งหมดที่มีอยูในพื้นที่ โดยไมไดเลือกวาเจาะจากระดับ
ความลึกใด
7.2 อัตราการเพิ่มเติมน้ําสุทธิมีวิธีการคํานวณหาได
หลายวิธี ในการศึกษาครั้งนี้คํานวณตามแบบของ Piscopo
ควรจะมีการคํานวณดวยวิธีการอื่นๆ เปรียบเทียบดวย
7.3 การศึกษาวิจัยการประเมินความออนไหวตอการ
ปนเปอนของแหลงน้ําบาดาลในพื้นที่ลุมน้ําพองตอนลางนี้
เป นการประเมิ น ความอ อนไหวจากตั วแปรที่ มี อยู ตาม
สภาพธรรมชาติที่มีอิทธิพลตอการปนเปอนของแหลงน้ํา
บาดาล จึงไมไดนําแหลงปนเปอนมาวิเคราะหรวมดวย
เพี ย งแต นํ า มาพิ จ ารณาดู ตํ า แหน ง ที่ ตั้ งของแหล ง ที่ จ ะ
กอใหเกิดการปนเปอนเทานั้น
7.4 ในตัวแปรคาสัมประสิทธิ์ของการยอมใหน้ําซึม
ผานในแนวดิ่งของชั้นตานน้ํา หากทราบความหนาของชั้น
หินอุมน้ํา ควรใชคาความตานทานน้ํา (Conductance) มา
วิเคราะหแทน ซึ่งอาจจะใหคาความถูกตองที่แนนอนกวา
7.5 ในตัวแปรคาสัมประสิทธิ์ของการยอมใหน้ําซึม
ผานของชั้นหินอุมน้ํา ในการศึกษาตอไปอาจลองนําเอาคา
Transmissivity ที่หาไดจากการวิเคราะหการสูบทดสอบมา
ใชแทน

7.6 ในการตรวจสอบความถูกตองของแผนที่ ตองทํา
การตรวจสอบภาคสนาม
ศึกษาในขั้ นรายละเอี ยด
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับความออนไหวตอการปนเปอน
มาก อาจตองมีการทําแบบจําลองทางคณิตศาสตรมา
สนับสนุน
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