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บทคััดย่อ

นำ�าบัาดาลเป็็นแหล่งทรัพยากรที�มีควิามส่ำาคัญมากขึ�นในช่วิงสิ่บักว่ิาปี็ที�ผ่่านมา	 อันเน่�องมาจุากการเป็ลี�ยนแป็ลง 

ส่ภาพภูมิอากาศ	ซึึ่�งทำาให้มีควิามต้องการนำ�าใช้เพ่�อการอุป็โภคบัริโภค	และการเกษตรกรรมที�มากขึ�น	การป็ระเมินศักยภาพ 

พ่�นที�ของนำ�าบัาดาลเพ่�อการขุดเจุาะบ่ัอนำ�าบัาดาล	 จึุงเป็็นเร่�องที�ส่ำาคัญเพ่�อตอบัส่นองควิามต้องการ	 การใช้นำ�าในปั็จุจุุบััน	

วัิตถุุป็ระส่งค์หลักของการศึกษานี�	ค่อ	การป็ระยุกต์ใช้งานโป็รแกรมภาษาอาร์	(Program	R)	เพ่�อการแส่ดงผ่ลและวิิเคราะห์

ทิศทางการไหลและควิามลาดชนั	ชลศาส่ตรข์องนำ�าบัาดาล	ในพ่�นที�กรณีศึกษาอำาเภอบัา้นนา	และอำาเภอเม่อง	จัุงหวัิดนครนายก	 

ให้มีป็ระสิ่ทธิภาพและรวิดเร็วิยิ�งขึ�น	 ในการป็ระเมินพ่�นที�ส่ำาหรับัการขุดเจุาะบ่ัอนำ�าบัาดาล	 ผ่ลการศึกษานี�ได้ชี�ให้เห็นถึุง 

การนำาเทคโนโลยมีาใช้เพ่�อแส่ดงผ่ลและวิิเคราะห์ข้อมูล		ส่ามารถุช่วิยให้รู้ถึุงพ่�นที�ที�มีศักยภาพส่ำาหรับัการขุดเจุาะบ่ัอนำ�าบัาดาล	 

โดยจุากผ่ลการศกึษาพบัว่ิา	พ่�นที�บัริเวิณทางทิศใต้ของอำาเภอบ้ัานนา	และอำาเภอเม่อง	จัุงหวัิดนครนายก	เป็็นพ่�นที�ที�เหมาะส่ม 
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ในการขุดเจุาะบ่ัอนำ�าบัาดาล	อันเน่�องจุากมีทิศทางการไหล

และควิามลาดชันชลศาส่ตร์ที�สู่งกว่ิาของนำ�าบัาดาลไป็ยัง

พ่�นที�บัริเวิณทางทิศใต้ของพ่�นที�ศึกษา	ยิ�งไป็กว่ิานั�นเคร่�องม่อ 

ของการศึกษาดังกล่าวินี�ส่ามารถุที�จุะนำามาใช้ป็ระโยชน์ 

ด้านการจัุดการนำ�าบัาดาลได้อีกหลายด้าน	 เช่น	 การค้นหา

พ่�นที�ที�เหมาะส่มของการขดุเจุาะบัอ่นำ�าบัาดาล	การวิางแผ่น

ป้็องกันและบัำาบััดการป็นเป้็�อนของนำ�าบัาดาลที�ไหลผ่่าน

พ่�นที�ฝัังกลบัขยะ	และเหม่องแร่	เป็็นต้น

คัำาสำาคััญ:	 ทิศทางการไหลของนำ�าบัาดาล	 ควิามลาดชัน 

ชลศาส่ตร์	โป็รแกรมอาร์	จัุงหวัิดนครนายก

Abstract

Groundwater	 has	 become	 an	 essential	 

resource	over	the	past	few	decades	due	to	climate	

change,	which	highly	increases	the	demand	for	using 

freshwater	and	agriculture.	The	assessment	of	an	

efficient	groundwater	area	(EGA)	for	boring	is	then	

a	significant	criterion	in	matching	water	demand	

and	supply.	The	main	objective	of	this	study	is	to	

apply	the	Program	R	for	visualizing	and	analyzing	

groundwater	flow	direction	and	hydraulic	gradient 

in	 case	 study	 of	 Amphoe	 Banna	 and	 Muang	

in	 Nakhon-Nayok	 province	more	 efficiently	 for	 

the	assessment	of	EGA.	The	study	indicates	that	

the	application	of	technology	for	data	visualization 

and	analytics	can	contribute	to	find	the	EGA	where	

is	 effective	 for	 groundwater	 boring.	 In	 addition,	

the	results	of	study	show	that	the	south	part	of	 

Amphoe	Banna	and	Amphoe	Muang	in	Nakhon- 

Nayok	 Province	 is	 probably	 as	 a	 suitable	 area	

for	groundwater	boring	due	to	groundwater	flow	 

direction	and	higher	hydraulic	gradient	in	the	south	 

part	of	the	study	area.	Moreover,	the	tool	of	this 

study	can	be	used	for	groundwater	management 

in	many	 sections	 such	 as	 searching	 an	 area	 for	

groundwater	boing,	planning	the	protection	and	 

treatment	of	contaminated	groundwater	in	a	waste	

and	mining	sites	etc.

Keyword :	Groundwater	Flow	Direction,	Hydraulic	

Gradient,	Program	R,	Nakhon-Nayok	Province

 

1. บทนำา

ควิามมั�นคงทางนำ�า	 (Water	 security)	 เป็็นควิาม

ท้าทายที�ส่ำาคัญหนึ�งส่ำาหรับัหลายๆ	 ป็ระเทศ	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งส่ำาหรับัป็ระเทศไทย	 ส่่บัเน่�องมาจุากส่ถุานการณ์

ป็รากฏการณ์การเป็ลี�ยนแป็ลงส่ภาพภูมิอากาศ	 (Climate	

change)	ซึึ่�งเพิ�มควิามต้องการป็ริมาณนำ�าใช้ที�มากขึ�น	และยัง

ส่ามารถุส่รา้งปั็ญหาต่อระบับันเิวิศทางสิ่�งแวิดลอ้มได้เช่นกัน	 

ตัวิอย่างเช่น	 ปั็ญหาภัยแล้งหร่อการใช้นำ�าจุากแหล่งนำ�า 

ที�มีอยู่มากเกินไป็	 เป็็นต้น	และบ่ัอยครั�งที�ควิามไม่เพียงพอ

ของป็รมิาณนำ�าผิ่วิดินเกิดขึ�นทำาให้ผู้่ใช้นำ�าต้องมาพึ�งพิงการใช้ 

นำ�าบัาดาล	 เพ่�อให้เพียงพอต่อควิามต้องการและการใช้นำ�า	 

ดังนั�น	 ระยะเวิลาสิ่บัปี็ที�ผ่่านมา	 นำ�าบัาดาลหร่อนำ�าใต้ดิน 

จึุงกลายเป็็นแหล่งทรัพยากรที�ส่ำาคัญอันเน่�องมาจุากการ 

เพิ�มขึ�นของการใช้นำ�าเพ่�ออุป็โภคบัริโภค	 การชลป็ระทาน	

การเกษตรกรรม	 และอุตส่าหกรรม	 สิ่�งส่ำาคัญยิ�งไม่เพียง

แต่ป็ริมาณนำ�าที�เพียงพอต่อการใช้เท่านั�น	 แต่ทว่ิาคุณภาพ 

ก็ควิรที�จุะต้องได้มาตรฐานควิามป็ลอดภัยด้วิยเช่นกัน	 

การวิิเคราะห์ทิศทางการไหลและควิามลาดชันชลศาส่ตร์

ของนำ�าใต้ดินจุากบ่ัอนำ�าบัาดาลก็เป็็นสิ่�งจุำาเป็็นหนึ�งที�จุะต้อง 

มีการดำาเนินการส่ำาหรับัการป็ระเมินถึุงศักยภาพของพ่�นที�

ที�เหมาะส่มและส่ามารถุทำาการขุดเจุาะบ่ัอนำ�าบัาดาล	เพ่�อที� 
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จุะส่ามารถุสู่บันำ�ามาใช้เพ่�อการอุป็โภคและบัริโภค	 เพ่�อ 

การเกษตร	เพ่�อการอุตส่าหกรรม	และเพ่�อรักษาระบับันเิวิศ 

วิิทยาทางธรรมชาติ	 อย่างไรก็ตามมันไม่ง่ายที�จุะค้นหา

แส่ดงผ่ลและวิิเคราะห์ถึุงทิศทางการไหลและควิามลาดชัน

ชลศาส่ตร์ของนำ�าบัาดาลได้ถูุกต้องแม่นยำาซึึ่�งมีข้อมูลเป็็น

จุำานวินมากและหลากหลายค่าสั่มป็ระสิ่ทธิ�ของภูมิศาส่ตร์

ทางกายภาพของพ่�นที�

งานวิิจัุยที�ผ่่านมาที�เกี�ยวิข้องกับัการวิิเคราะห์ทิศทาง 

การไหลและควิามลาดชันชลศาส่ตร์ของนำ�าบัาดาล	 เช่น	 

จุุฑาทิพย์	 อ้อมกิ�ง	 (2557)	 [1]	 ทำาการศึกษาการป็นเป้็�อน

ส่ารมลพิษในนำ�าบัาดาลบัริเวิณเขตอุตส่าหกรรม	 และ 

ส่ถุานที�ฝัังกลบัมูลฝัอย	 อำาเภอเม่อง	 จัุงหวัิดนครราชสี่มา	 

ได้ชี�ให้เห็นทิศทางการไหลของนำ�าบัาดาลในพ่�นที�ที�มีการ 

ป็นเป้็�อนส่ามารถุนำามาใช้ในการวิางแผ่นบัำาบััดและจัุดการ 

นำ�าบัาดาล	โดยวิิเคราะห์จุากโป็รแกรม	excel	และฉัตรชัย		 

โชติษฐยางกูร	และคณะ	(2562)	[2]	ได้ทำาการศึกษารูป็แบับั 

การกักเก็บันำ�าใต้ดิน	เพ่�อบัรรเทาภาวิะแห้งแล้งในลุ่มนำ�ามูล 

ตอนบันและได้แส่ดงทิศทางการไหลและควิามเร็วิของนำ�า 

ใต้ดิน	เพ่�อใช้ป็ระกอบัในการวิางแผ่นรูป็แบับัการกักเก็บันำ�า 

ใต้ดิน	 โดยได้ใช้โป็รแกรม	ArcGIS	 มาช่วิยในการวิิเคราะห์

ทิศทางและควิามเร็วิของการไหลของนำ�าบัาดาล	 ซึึ่�งจุาก

ตัวิอย่างงานวิิจัุยที�ผ่่านมาต้องใช้เวิลาและงบัป็ระมาณใน

การจัุดซ่ึ่�อโป็รแกรม	เพ่�อการวิิเคราะห์ทิศทางและควิามเร็วิ 

ของการไหลของนำ�าบัาดาล	 ซึึ่�งปั็จุจุุบัันมีโป็รแกรมภาษา

หลายโป็รแกรมด้วิยกันที�ส่ามารถุดาวิน์โหลดได้ฟรีโดย 

ไม่เสี่ยค่าใช้จุ่าย	และส่ามารถุนำามาใช้ในการวิิเคราะหทิ์ศทาง 

และควิามลาดชันชลศาส่ตร์ของการไหลของนำ�าบัาดาลได้	

เช่น	โป็รแกรมภาษาอาร์	(Program	R)	[3],[4]	เป็็นต้น

การศึกษานี�	 จึุงได้เส่นอแนวิทางการนำาโป็รแกรม

ภาษาอาร์มาป็ระยุกต์ใช้เพ่�อการแส่ดงผ่ลและวิิเคราะห์

ทิศทางการไหลและควิามลาดชันชลศาส่ตร์ของนำ�าบัาดาล	

ซึึ่�งโป็รแกรมภาษาอาร์เป็็นที� รู้จัุกกันแพร่หลายว่ิาเป็็น 

เคร่�องม่อหนึ�งที�ส่ามารถุนำามาใช้งานเพ่�อการแส่ดงผ่ลข้อมูล

และป็ระเมินผ่ลทางส่ถิุติได้ในการวิางแผ่นและการจัุดการ

ทรัพยากรนำ�า	[3],	[4]	ดังนั�น	วัิตถุุป็ระส่งค์ของการศึกษานี�	

ค่อ	มุ่งเน้นที�จุะป็ระยกุต์ใช้งานโป็รแกรมภาษาอาร์	เพ่�อแส่ดง

ผ่ลและวิิเคราะหทิ์ศทางการไหลและควิามลาดชนัชลศาส่ตร์

ของนำ�าบัาดาลลงบันแผ่นที�แบับัเชิงพ่�นที�ให้มีควิามง่าย	และ

ส่ะดวิกต่อการป็ระเมินถึุงศักยภาพของพ่�นที�ที�เหมาะส่ม 

และส่ามารถุทำาการขุดเจุาะบ่ัอนำ�าบัาดาล	โดยใช้พ่�นที�อำาเภอ

บ้ัานนา	และอำาเภอเม่อง	จัุงหวัิดนครนายก	เป็็นกรณีศึกษา

2. วิธีุ์ดำาเนินกำารวิจััย

2.1		 พ้ื้�นท่ี่�ศึึกษา

 อำาเภอบ้ัานนา	และอำาเภอเม่อง	จัุงหวัิดนครนายก 

เป็็นพ่�นที�ศึกษาในการศึกษานี�	 เพ่�อใช้เป็็นแนวิทางการ 

วิิเคราะห์ทิศทางการไหลและควิามเร็วิของนำ�าบัาดาลใน 

พ่�นที�อ่�น	ๆ	ต่อไป็	ซึึ่�งอำาเภอบ้ัานนา	และอำาเภอเม่อง	เป็็น

อำาเภอในจุังหวัิดนครนายก	 โดยมีที�ตั�งทางตะวิันออกของ 

ภาคกลางของป็ระเทศไทย	 และจัุงหวัิดนครนายก	 มีพ่�นที�

ทั�งหมด	2,122	ตารางกิโลเมตร	ซึึ่�งได้แบ่ังออกเป็็นสี่�อำาเภอ	

ได้แก่	อำาเภอเม่องนครนายก	อำาเภอบ้ัานนา	อำาเภอป็ากพลี	

และอำาเภอองครักษ์	 ส่ำาหรับัพ่�นที�เฉพาะอำาเภอบั้านนานั�น	 

มีพ่�นที�	388.4	ตารางกิโลเมตร	และอำาเภอเม่องนครนายก	

มีพ่�นที�	728.1	ตารางกิโลเมตร	[5]	ดังแส่ดงในรูป็ที�	1

 

รูปัที� 1	พ่�นที�ศึกษาอำาเภอบ้ัานนา	และอำาเภอเม่อง	จัุงหวัิด 

	 นครนายก	
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ส่ภาพภูมิอากาศในพ่�นที�ศึกษาโดยทั�วิไป็มีอุณหภูมิ

เฉลี�ยทั�งปี็ตำ�าสุ่ดที�	 24	 องศาเซึ่ลเซีึ่ยส่	 ในเด่อนธันวิาคม	 

และสู่งสุ่ดที�	 34	องศาเซึ่ลเซีึ่ยส่	 ในเด่อนเมษายน	ป็ริมาณ 

นำ�าฝันมีค่าเฉลี�ยป็ระมาณ	193	มิลลิเมตร	จุำานวินป็ระชากร 

ที�อาศัยในจัุงหวัิดนครนายก	 ในปี็	 พ.ศ.2563	 มีจุำานวิน 

ทั�งสิ่�น	 ป็ระมาณ	 258,000	 คน	 โดยอำาเภอบั้านนา	 และ 

อำาเภอเม่อง	จัุงหวัิดนครนายก	มีจุำานวินป็ระชากร	69,455	 

และ	101,431	คน	ตามลำาดับั	ซึึ่�งอาชีพหลักค่อ	การเกษตร	

ได้แก่	 การป็ลูกข้าวิและผ่ลไม้	 เช่น	 มะม่วิง,	 ทุเรียน,	 เงาะ

และส้่ม	[5]

ส่่วินควิามสู่งของพ่�นที� ลักษณะโดยทั�วิไป็เป็็น

พ่�นที�ราบัและมีภูเขาสู่งชันบัริเวิณทางด้านทิศตะวัินออก 

และทศิเหน่อของพ่�นที�ศึกษา	ภเูขาที�สู่งที�สุ่ดสู่งที�	1,351	เมตร

เหน่อระดับัค่าเฉลี�ยนำ�าทะเล	 ส่ภาพดินเป็็นดินเหนียวิป็น 

ดินร่วิน	ซึึ่�งเหมาะกับัการเพาะป็ลูกพ่ชและผ่ลไม้	แม่นำ�าส่าย

หลักที�ไหลผ่่าน	 ได้แก่	 แม่นำ�านครนายกที�ซึึ่�งไหลลงมาจุาก

ภูเขาทางทศิเหน่อลงสู่่ทิศตะวัินตกเฉียงใต้	แม่นำ�านครนายก 

จุะไหลรวิมกับัแม่นำ�าบัางป็ะกงและไหลลงสู่่อ่าวิไทย	เน่�องจุาก 

พ่�นที�ศึกษามีการเพาะป็ลูกเป็็นจุำานวินมากป็ริมาณนำ�าและ 

คุณภาพนำ�าจึุงเป็็นเร่�องที�ส่ำาคัญ	ซึึ่�งบ่ัอยครั�งที�มีการขาดแคลน

นำ�าในการเพาะป็ลูก	ดังนั�นนำ�าใต้ดินจึุงเป็็นทางออกที�ส่ำาคัญ

ส่ำาหรับัการชลป็ระทานในช่วิงฤดูแล้งของทุกปี็	[6]

2.2		 วิิธ่ีการดำำาเนินงานวิิจััย

	 	 2.2.1	 การรวิบรวิมและการวิิเคราะห์์ข้้อมูล

	 	 	 ข้อมูลและลักษณะของบ่ัอนำ�าบัาดาล

ส่ำาหรับัการศึกษานี�	ได้แก่	ระดับันำ�าในบ่ัอนำ�าบัาดาล	ควิามลึก

ของบ่ัอนำ�าบัาดาล	และป็ระเภทการใช้งานของบ่ัอนำ�าบัาดาล	 

เป็็นต้น	 โดยกรมทรัพยากรนำ�าบัาดาล	 กระทรวิงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่�งแวิดล้อม	 ป็ระเทศไทยได้มีการส่ำารวิจุ 

และเก็บัข้อมูลในพ่�นที�จัุงหวัิดนครนายก	จุากบ่ัอนำ�าบัาดาล

จุำานวินทั�งสิ่�น	499	บ่ัอ	ในช่วิงระหว่ิางปี็	พ.ศ.2557-2563	

โดยส่ามารถุดาวิน์โหลดข้อมูลได้ที�	http://app.dgr.go.th/

newpasutara/xml/tshow.php?ddlGeo=17&ddlPr

ovince=&btn1=	 ซึึ่�งในกรณีศึกษาในพ่�นที�อำาเภอบ้ัานนา	 

และอำาเภอเม่อง	จัุงหวัิดนครนายก	จุะมีบัอ่นำ�าบัาดาลจุำานวิน	

55	และ	60	บ่ัอ	ตามลำาดับั	ในช่วิงระหว่ิางปี็	พ.ศ.2557-2563

	 	 2.2.2	 การคำานวิณและแสดำงผลปริมาณนำ�า 

ในบ่อนำ�าบาดำาล

	 	 	 จุากข้อมูลนำ�าใต้ดินในบ่ัอนำ�าบัาดาล 

ที�ทางกรมทรพัยากรนำ�าบัาดาล	กระทรวิงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่�งแวิดล้อม	ได้ส่ำารวิจุและเก็บัข้อมูลไว้ินั�น	การศึกษานี�

ได้นำาค่าควิามลึกเจุาะของบ่ัอนำ�าบัาดาลลบัด้วิยค่าระดับั

นำ�าใต้ดิน	 เพ่�อส่ามารถุแส่ดงค่าป็ริมาณนำ�าในบั่อนำ�าบัาดาล

แต่ละบ่ัอในพ่�นที�ศึกษา	เพ่�อนำามาแส่ดงผ่ลลงบันแผ่นที�แบับั

เชิงพ่�นที�โดยใช้เคร่�องม่อระบับัข้อมูลส่ารส่นเทศภูมิศาส่ตร์	

(GIS)	และโป็รแกรม	R

	 	 2.2.3	 การคำานวิณและจัำาลองแบบที่ิศึที่าง 

การไห์ลข้องนำ�าใต้้ดิำน

  	 การคำานวิณทิศทางการไหลของนำ�าใต้ดิน 

ในพ่�นที�ศึกษาแบับัเวิคเตอร์นั�น	การศึกษานี�ได้คำานวิณทิศทาง 

การไหลของนำ�าใต้ดินจุากการใช้ข้อมูลระดับันำ�าใต้ดินที�วัิดได้

และตำาแหน่งของบ่ัอนำ�าบัาดาล	โดยการคำานวิณและจุำาลอง

แบับัทิศทางการไหลของนำ�าใต้ดินใช้หลักการทฤษฏีของ 

พีทาโกรัส่	(Pythagoras’	theorem)	ดังแส่ดงในส่มการที�	

(1)-(9)	[7]	และในรูป็ที�	2

	 (1)

	 (2)

	 (3)

โดย	d
12
, d

23
	 และ	d

13
	 ค่อ	 ระยะห่างระหว่ิางบ่ัอ 

นำ�าบัาดาล	x
i
	และ	y

i
	ค่อพิกัดตำาแหน่งของบ่ัอนำ�าบัาดาล	
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ส่ำาหรับัการคำานวิณจุุดศูนย์กลางเรขาคณิต	(Centroid)	

(x
c
, y

c
)	ส่ามารถุคำานวิณได้จุากส่มการที�	(4)	และ	(5)

	 (4)

	 (5)

ภายหลังทราบัค่าระยะห่างระหว่ิางบ่ัอนำ�าบัาดาล	

มุม	 (Angle)	ณ	 ตำาแหน่งของบ่ัอนำ�าบัาดาล	 ก็จุะส่ามารถุ

คำานวิณได้จุากส่มการที�	(6)-(8)

	 (6)

	 (7)

	 (8)

พ่�นที�ทางเรขาคณิตของบ่ัอนำ�าบัาดาล	 (Area	 of	

triangle)	 ที�นำามาวิิเคราะห์ส่ามารถุคำานวิณได้จุากส่มการ

ที�	(9)	ดังนี�

	 (9)

	 	 2.2.4	 การคำานวิณและจัำาลองแบบควิามลาดำชััน 

ชัลศึาสต้ร์ข้องนำ�าใต้้ดิำน

	 	 	 การคำานวิณของการเป็ลี�ยนแป็ลงของ

หัวินำ�าชลศาส่ตร์	(Hydraulic	head)	ระหว่ิางบ่ัอนำ�าบัาดาล	

ส่ามารถุคำานวิณได้โดยใช้หลักการลาดชันทางชลศาส่ตร์	

(Hydraulic	gradient)	[7],[8]	ดังแส่ดงในส่มการที�	(10)

	 (10)

โดย	L
i
 หมายถึุง	ระดับันำ�าใต้ดิน	ณ	ตำาแหน่ง	(x

i
,	y

i
),	 

a	 และ	 ei	 ค่อค่าคงที�,	 b	 และ	 c	 ค่อค่าสั่มป็ระสิ่ทธิ�	 โดย 

มุมของทิศทางการไหลของนำ�าใต้ดินขึ�นอยูกั่บัค่าสั่มป็ระสิ่ทธิ�	

ซึึ่�งคำานวิณจุากส่มการที�	 (11)	 และค่าควิามสั่มพันธ์ลาด 

ชลศาส่ตร์	(Relative	hydraulic	gradient)	หร่อค่าการวัิด

ควิามสั่มพันธ์ควิามเร็วิการไหล	(Relative	flow	velocity)	

ดังแส่ดงในส่มการที�	(12)

	 (5)

	 (5)

โดย		R	หมายถึุง	ค่าควิามสั่มพันธ์ลาดชันชลศาส่ตร์	

(Relative	 hydraulic	 gradient)	 หร่อค่าการวัิดควิาม

สั่มพันธ์ควิามเร็วิการไหล	 (Relative	 flow	 velocity),	 

b	และ	c	ค่อค่าสั่มป็ระสิ่ทธิ�

รูป็ที�	3	แส่ดงตำาแหนง่และทศิทางของควิามลาดชนั 

ชลศาส่ตร์	โดยทำามุมระหว่ิางแนวิแกน	x	และควิามลาดชัน

ทางชลศาส่ตร์

รูปัที� 2		หลักการทฤษฏีของพีทาโกรัส่	 (Pythagoras’	 

	 	theorem)	เพ่�อการคำานวิณและจุำาลองแบับัทศิทาง 

	 	การไหลของนำ�าบัาดาล	[7]
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	 โดยการศึกษานี�ได้นำาโป็รแกรม	 GWSDAT	

(Groundwater	 Spatial-Data	Analytic	 Tool)	 [8],	 [9]	 

ซึึ่�งได้พัฒนาโดยใช้โป็รแกรมภาษาอาร์	 (R	 scripts)	 นำามา 

ป็ระยุกต์ใช้งานในการแส่ดงผ่ลการจุำาลองแบับัทิศทางการไหล 

และควิามลาดชันชลศาส่ตร์ของนำ�าใต้ดินในพ่�นที�ศึกษา

2.3		 โปรแกรม	R	scripts	สำาห์รับการศึึกษา

	 	 ดังที�ได้กล่าวิมาแลว้ิ	ในการศกึษานี�ได้ใช้โป็รแกรม 

ภาษาอาร	์(R	scripts)	เพ่�อการแส่ดงผ่ลและวิิเคราะหทิ์ศทาง 

การไหลและควิามลาดชันชลศาส่ตร์ของนำ�าใต้ดิน	 โดยการ 

ศึกษานี�ได้ใช้ไลบัารี�	(Library)	ในโป็รแกรม	R	ที�มีอยูน่ำามาส่ร้าง 

การแส่ดงผ่ลและวิิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 flexdashboard,	 

Plotly,	Leaflet.js,	Highcharts	และ	ggplot2	เป็็นต้น	

	 	 ตัวิอยา่งโค้ด	scripts	ที�ใช้ในโป็รแกรมภาษาอาร์ 

ส่ำาหรับัการศึกษานี�	 และส่ามารถุดาวิน์โหลดโค้ดเพิ�มเติม

ทั�งหมดได้ที�	 http://thai-deutsch-civilengineering.

blogspot.com

	 	 logo:	Mholan00.png

	 	 #favicon:	Mholan00.png

	 	 title:	 “Groundwater	Management	 in	

Thailand”	

	 	 runtime:	shiny

	 	 output:	flexdashboard::flex_dashboard:

	 	 orientation:	rows

	 	 vertical_layout:	fill

	 	 social:	menu

##########################

full_tracts<-full_tracts%>%	dplyr::mutate

(waterdeep=cut(waterdeep,c(0,50,100,150,200, 

250),labels	=	c('>	0	&	<=	50',	'>	50	&	<=	100',	

'>	100	&<=	150',	'>	150	&	<=	200',	'>	200	&	<=	250')))

full_tracts.df	<-	split(full_tracts,	full_

tracts$waterdeep)

l	<-	leaflet()	%>%	addTiles()

			names(full_tracts.df)	%>%

					purrr::walk(	function(df)	{

									l	<<-	l	%>%

												addMarkers(data=full_tracts.df[[df]],

		 	 	 lng=~long,	lat=~lat,

		 	 	 label=~as.character(waterdeep),

		 	 	 popup=~as.character(waterdeep),

		 	 	 group	=	df,

		 	 	 clusterOptions=

markerClusterOptions(removeOutsideVisibleBo

unds=F),	 labelOptions=labelOptions(noHide=F,		

direction	=	'auto'))

})

l	%>%

			addLayersControl(

		 overlayGroups	=	names(full_tracts.df),

		 options	=	 layersControlOptions(collapsed	

=	FALSE)

3.  ผลกำารศึกำษา

3.1		 ควิามลึกข้องปริมาณนำ�าในบ่อนำ�าบาดำาลแบบ

เชิังพ้ื้�นท่ี่�

	 	 การศึกษานี�ได้คำานวิณและจัุดกลุ่มควิามลึก

ของป็ริมาณนำ�าในบ่ัอนำ�าบัาดาล	แบ่ังออกเป็็น	5	กลุ่ม	ได้แก่	

0-50	เมตร,	51-100	เมตร,	101-150	เมตร,	151-200	เมตร	

รูปัที� 3	 ตำาแหน่งและทิศทางของควิามลาดชันชลศาส่ตร์	 

	 เพ่�อการคำานวิณและจุำาลองแบับัควิามลาดชัน 

	 ชลศาส่ตร์ของนำ�าบัาดาล	[7]
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และ	201-250	เมตร	ดังแส่ดงในรูป็ที�	4	ซึึ่�งผ่ลลัพธ์ได้แส่ดง

ให้เห็นว่ิา	พ่�นที�ที�มีควิามลึกของป็ริมาณนำ�าในบ่ัอนำ�าบัาดาล 

ที�มีควิามลึกไม่มาก	 อยู่ในช่วิงระหวิ่าง	 0-50	 เมตร	 นั�น	 

จุะอยู่บัริเวิณอำาเภอบ้ัานนา	 จัุงหวัิดนครนายก	 เป็็นพ่�นที� 

ส่่วินใหญ่	ดังแส่ดงในรูป็ที�	5

	 	 ส่ำาหรับัในรูป็ที�	6	แส่ดงควิามสั่มพันธ์ระหว่ิาง

ควิามลึกของบ่ัอนำ�าบัาดาล	 (Well	 depth)	 และระดับันำ�า 

ในบ่ัอนำ�าบัาดาล	(Water	level)	ซึึ่�งวัิดจุากขอบับ่ัอนำ�าบัาดาล

ของพ่�นที�ศึกษา	 จุากควิามสั่มพันธ์ดังกล่าวิแส่ดงให้เห็นว่ิา 

มีควิามหลากหลายของควิามลึกของบ่ัอนำ�าบัาดาลกับัระดับั

นำ�าในบ่ัอนำ�าบัาดาล	 โดยบ่ัอนำ�าบัาดาลในพ่�นที�ศึกษาจุะมี

ควิามลึกของบ่ัอป็ระมาณ	 50-60	 เมตร	 และมีระดับันำ�า 

ในบ่ัอนำ�าบัาดาลซึึ่�งวัิดจุากขอบับ่ัออยู่ป็ระมาณ	5-10	เมตร

3.2 	 การจัำาลองแบบทิี่ศึที่างการไห์ลและควิามลาดำชััน 

ชัลศึาสต้ร์ข้องนำ�าใต้้ดิำน

	 	 จุากรูป็ที�	7	แส่ดงการคำานวิณและการจุำาลอง 

แบับัทิศทางการไหลและควิามลาดชันชลศาส่ตร์ของ 

นำ�าใต้ดิน	 ได้แส่ดงให้เห็นว่ิา	 ทิศทางการไหลของนำ�าใต้ดิน 

ในพ่�นที�ศึกษาในอำาเภอบ้ัานนา	 และอำาเภอเม่อง	 จัุงหวัิด 

นครนายก	มีทิศทางการไหลของนำ�าใต้ดินจุากทางทิศเหน่อ 

ลงสู่่ทิศใต้ของพ่�นที�ศึกษาอยา่งชัดเจุน	ดังนั�น	บัรเิวิณทางทศิใต้ 

ของพ่�นที�ศึกษา	จึุงเป็็นพ่�นที�ที�เหมาะส่มส่ำาหรับัการขดุเจุาะ 

บ่ัอนำ�าบัาดาล	 ยิ�งไป็กว่ิานั�นผ่ลการศึกษายังแส่ดงให้เห็นถึุง 

แนวิการไหลของนำ�าใต้ดินที�ส่ามารถุกำาหนดวิิธีการป้็องกัน 

และการบัำาบััดการป็นเป้็�อนของนำ�าใต้ดินได้เช่นกัน

	 	 ในรูป็ที�	8	ได้นำาผ่ลการคำานวิณและการจุำาลอง 

แบับัทิศทางการไหล	 และควิามลาดชันชลศาส่ตร์ของนำ�า

ใต้ดินในพ่�นที�ศึกษามาแส่ดงในกูเกิลเอิร์ธ	(Google	Earth)	

เพ่�อเป็รียบัเทียบักับัทางกายภาพภูมิศาส่ตร์ของพ่�นที�ศึกษา

ให้ชัดเจุนยิ�งขึ�น	 ซึึ่�งแส่ดงให้เห็นว่ิาทิศทางการไหลของนำ�า

ใต้ดินจุะไหลจุากพ่�นที�ที�มีภูมิป็ระเทศควิามลาดชันสู่งกว่ิา

ไป็ยังพ่�นที�ที�มีควิามลาดชันที�ตำ�ากว่ิา	 โดยลักษณะทั�วิไป็ 

ของพ่�นที�ศึกษาแล้วิจุะมีเท่อกเขาอยู่ทางทิศเหน่อ	 ดังนั�น

ทิศทางการไหลของนำ�าใต้ดิน	 และควิามลาดชันชลศาส่ตร์

รูปัที� 4 แส่ดงข้อมูลควิามลึกของป็ริมาณนำ�าในบ่ัอนำ�าบัาดาล 

	 แบับัเชิงพ่�นที�	โดยแบ่ังออกเป็็น	5	กลุ่ม

รูปัที� 5 แส่ดงข้อมูลควิามลึกของป็ริมาณนำ�าในบ่ัอนำ�าบัาดาล 

	 แบับัเชิงพ่�นที�	ที�อยู่ในช่วิงควิามลึก	0-50	เมตร

รูปัที� 6 แส่ดงควิามสั่มพันธ์ระหว่ิางควิามลึกของบ่ัอนำ�าบัาดาล	 

	 (Well	 depth)	 และระดับันำ�าในบ่ัอนำ�าบัาดาล	 

	 (Water	 level)	 ซึึ่�งวัิดจุากขอบับ่ัอนำ�าบัาดาลของ 

	 พ่�นที�ศึกษา
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จึุงมีแนวิโน้มไหลลงสู่่ทางทิศใต้ที�เป็็นพ่�นที�ที�ราบัเรียบั 

กว่ิานั�นเอง	 และพ่�นที�ทางทิศใต้ของพ่�นที�ศึกษา	 จึุงมีควิาม 

เหมาะส่มต่อการวิางแผ่นขุดเจุาะบ่ัอนำ�าบัาดาล	เพ่�อส่ามารถุ

นำานำ�ามาใช้ในการอุป็โภคบัริโภคและการเกษตรได้ดีกว่ิา

พ่�นที�ทางทิศเหน่อของพ่�นที�ศึกษา

รูปัที� 7 แส่ดงการจุำาลองแบับัทิศทางการไหล	และควิามลาดชัน 

 ชลศาส่ตร์ของนำ�าใต้ดิน

รูปัที� 8 แส่ดงการจุำาลองแบับัทิศทางการไหลและควิามลาดชัน 

	 ชลศาส่ตร์ของนำ�าใต้ดินในกูเกิลเอิร์ธ	 (Google	 

	 Earth)

4.  สร์ปัผลกำารศึกำษา

การศึกษานี�ได้แส่ดงให้เห็นถึุงการใช้งานโป็รแกรม

ภาษาอาร์	 เพ่�อการแส่ดงผ่ลและวิิเคราะห์ทิศทางการไหล

และควิามลาดชันชลศาส่ตร์ของนำ�าบัาดาล	 โดยได้ทำาการ

ศึกษาในพ่�นที�ของอำาเภอบ้ัานนา	 และอำาเภอเม่อง	 จัุงหวัิด 

นครนายก	เป็็นกรณีศึกษา	ซึึ่�งทฤษฎีีพีทาโกรัส่และหลักการ

ลาดชันทางชลศาส่ตร์ได้ถูุกนำามาเป็็นส่มการพ่�นฐานส่ำาหรับั

การคำานวิณและแส่ดงผ่ลในโป็รแกรมภาษาอาร	์จุากผ่ลการ

ศึกษาพบัว่ิาพ่�นที�บัริเวิณทางทิศใต้ของอำาเภอบ้ัานนา	 และ

อำาเภอเม่อง	จัุงหวัิดนครนายก	เป็็นพ่�นที�ที�เหมาะส่มส่ำาหรบัั

การขุดเจุาะบ่ัอนำ�าบัาดาล	เพ่�อที�จุะสู่บันำ�าจุากบ่ัอนำ�าบัาดาล

มาใช้อุป็โภคบัริโภคและการเกษตรกรรม	 อันเน่�องจุาก 

มีทิศทางการไหลและควิามลาดชันชลศาส่ตร์ที�สู่งกว่ิา 

ของนำ�าบัาดาลไป็ยังพ่�นที�บัริเวิณทางทิศใต้ของพ่�นที�ศึกษา	 

ซึึ่�งพ่�นที�ที�มีควิามลึกของป็ริมาณนำ�าในบ่ัอนำ�าบัาดาลที�มี

ควิามลึกไม่มาก	อยูใ่นช่วิง	0-50	ม.	จุะพบัได้ในบัริเวิณพ่�นที�	

อำาเภอบ้ัานนา	จัุงหวัิดนครนายก	เป็็นส่่วินใหญ่

ผ่ลการศึกษานี�ยังได้ชี�ให้เห็นถึุงการนำาเทคโนโลยี

มาใช้	 เพ่�อแส่ดงผ่ลและวิิเคราะห์ข้อมูลส่ามารถุช่วิยให้รู้ถึุง

พ่�นที�ที�มีศักยภาพส่ำาหรับัการขุดเจุาะบั่อนำ�าบัาดาล	 และ 

ยิ�งไป็กว่ิานั�นเคร่�องม่อการศึกษาดังกล่าวินี�	ส่ามารถุที�จุะนำา

มาใช้ป็ระโยชน์ด้านการจัุดการนำ�าบัาดาลได้อีกหลายด้าน	

เช่น	การค้นหาพ่�นที�ที�เหมาะส่มของการขุดเจุาะบ่ัอนำ�าบัาดาล	 

การวิางแผ่นป้็องกัน		และบัำาบััดการป็นเป้็�อนของนำ�าบัาดาล 

ที�ไหลผ่่านพ่�นที�ฝัังกลบัขยะและเหม่องแร่	เป็็นต้น
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