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บทคัดยอ 
 
 ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมพื้นที่กวางขวาง มีผลกระทบตอการเกษตรและ
ส่ิงแวดลอมมาก เนื่องจากดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากชั้นเกลือหินมหาสารคาม ซ่ึงอยูลึก
ตั้งแต 20 เมตรลงไปดังนั้น เกลือจึงเคลื่อนที่ขึ้นมาสูผิวดินไดโดยการพาของน้ําใตดินเค็ม การควบคุมไมให
น้ําใตดินเค็มเคลื่อนที่ขึ้นมาสูผิวดิน สามารถทําไดโดยใชระบบระบายน้ําใตดิน อีกทั้งระบบระบายน้ําใตดิน
ยังชวยลางดินเค็มในชวงฤดูฝนไดดวย บทความนี้จึงไดเสนอวิธีการคํานวณระยะหางของทอระบายน้ําใตดิน
ทั้งกรณีการไหลแบบคงตัวและแบบไมคงตัว อีกทั้งไดจัดทําแผนภูมิการหาคาระยะหางของทอระบายน้ําใน
รูปของสามเหลี่ยมจําแนกเนื้อดิน ทั้งกรณีการไหลแบบคงตัวและไมคงตัว โดยกําหนดใหความลึกของชั้น
ทึบน้ําอยูระดับ  10 เมตร ความลึกของรากพืช 0.8 เมตร และระยะความสูงของเฮดชลศาสตร 1 เมตร กรณี
การไหลคงตัวไดใชฝนขนาดชวงการตก 24 ชม ที่คาบการกลับ 5 และ 10 ป ของจังหวัดขอนแกน จังหวัด
นครพนมและ จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 

 



 

1. บทนํา 
 

ดินเค็มเปนปญหาทั้งตอการเกษตรและสิ่งแวดลอม (Scheumann, 1997 ; Goudie and Viles, 1997) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาดินเค็มมากทั้งนี้เนื่องจากเกลือหินในชุดดินมหาสารคาม ซ่ึงอยูที่ความลึก
จากผิวดิน 20 – 600 เมตร ถูกน้ําใตดินพาขึ้นมาสูผิวดิน เมื่อน้ําใตดินระเหยไปทําใหเกลือถูกทิ้งไวที่ผิวดิน
หรือช้ันใตผิวดิน เมื่อเกลือสะสมมากขึ้นกอใหเกิดดินเค็ม (สมศรี, 2532) เนื่องจากดินเค็มสามารถเกิดไดกับ
ดินทุกชนิด (Hattori, 1997) ดังนั้นการควบคุมดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถทําไดโดยการวาง
ระบบระบายน้ําใตดิน ทั้งนี้เพราะระบบระบายน้ําใตดิน นอกจากควบคุมไมใหน้ําใตดินเค็มเคลื่อนที่ขึ้นสูผิว
ดินไดแลวยังชวยในการลางดินโดยธรรมชาติไดดวย ทั้งนี้เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเฉลี่ย
เฉพาะในฤดูฝนมีมากกวา 1000 มิลลิเมตร แทบทุกพื้นที่ 

การคํานวณคาระยะหางของระบบระบายน้ําไดถูกตองจะชวยประหยัดคากอสรางระบบระบายน้ํา
ไดมาก ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ไดนําเอาทฤษฎีการระบายน้ํามาชวยในการคํานวณทั้งระบบการไหลแบบคง
ตัวและแบบไมคงตัว และเพื่อใหสะดวกแกการนําไปใชงาน จึงไดคํานวณคาสําเร็จรูปไวในตาราง
สามเหลี่ยมจําแนกดิน ดังนั้นเมื่อทราบชนิดของเนื้อดินหรือรูสัดสวนเปอรเซ็นตดินทราย ดินทรายแปง และ
ดินเหนียว ก็สามารถอานคาระยะหางของทอระบายน้ําไดเลย 

 
2. ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 
 

2.1 การหาความลึกของทอระบายน้ําใตดิน 
                        ความลึกสําหรับการติดตั้งระบบระบายน้ําใตดินในแนวราบ ขึ้นอยูกับลักษณะชั้นดิน 
ความสามารถของเครื่องจักรที่ใชปฏิบัติงานและคาใชจาย โดยถาวางระบบลึกมากสามารถลดระดับน้ํา
ไดมากและเพิ่มระยะหางของทอระบายน้ําไดแตคาใชจายสูง การหาความลึกของทอระบายน้ําใตดินจะ
พิจารณาจาก 2 ปจจัยหลักคือ  

2.1.1 ความลึกของรากพืช ในกรณีที่ดินตลอดความลึกนั้นมีลักษณะพอเหมาะกับความ
ตองการของรากพืช ความลึกของรากพืชจะผันแปรตามอายุและระยะเวลาที่พืชมีการเจริญเติบโต (Active 
growth) ซ่ึงความลึกของรากพืชมีคาเฉลี่ยโดยประมาณ 30 - 45 เซนติเมตร ตอระยะเวลาที่พืชมีการ
เจริญเติบโตหนึ่งเดือน (เกรียงศักดิ์, 2527) 



 

2.1.2 คาเฮดทางชลศาสตร  ในกรณีที่วัดระดับทอระบายน้ําใตดินทั้งสองขางถึงระดับน้ํา
สูงสุดที่ตองการหลังจากระบายน้ํา 

 
 2.2  การหาระยะหางของทอระบายน้ําใตดิน 
        การหาระยะหางของทอระบายน้ําใตดินเพื่อควบคุมระดับน้ําใตดินสามารถแบงเปนกรณีศึกษา
เปน 2 กรณีใหญๆ คือ สภาวะการไหลแบบคงตัวและสภาวะการไหลแบบไมคงตัว ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
  2.2.1สภาวะการไหลแบบคงตัว (Steady State condition) 
                       วิธีการคํานวณหาคาความลึกและระยะหางของทอระบายน้ํานั้นมีสมมุติฐานที่ใชศึกษา
มากมาย แตมีสมการที่ใชหาระยะหางของทอระบายน้ําซึ่ง Hooghoudt ไดพัฒนาสมมุติฐานของ Dupuit จาก
ระบบระบายน้ํา และสัญลักษณดังภาพที่ 1 สามารถเขียนสมการเพื่อคํานวณระยะหางของทอระบายน้ําได
ดังนี้ (Van Schilfgaarde, 1974) 
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  เมื่อ  K = คาสภาพนําชลศาสตร (hydraulic conductivity) มีหนวยเปน (m/day) 
   H = เฮดทางชลศาสตร (Hydraulic head) มีหนวยเปน (m) 
   i = อัตราการตกของฝน (rainfall intensity) หรือ อัตราการใหน้ําชลประทาน... (irrigation 
rate) มีหนวยเปน (m/day) 
     

 
 ภาพที่ 1  ระบบการไหลแบบคงตัวเขาสูทางระบายน้ําใตดิน 
 



 

  2.2.2  สภาวะการไหลแบบไมคงตัว (Nonsteady State condition) 
       Van Schilfgaarde  (1974)ไดพัฒนาจากสมการของ Glover Dumm โดยรวมเอาผลของ
แรงตานการไหล เขารวมดังแสดงในสมการที่ 2 ซ่ึงมีรายละเอียดของสัญลักษณแสดงดังภาพที่ 2 
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  เมื่อ S     = ระยะระหวางทอระบายน้ํา (Drain spacing) 
   ed  = คาความลึกยังผล (Effective depth) ซ่ึงเปนฟงกชันของลึก (d) และเสนวงขอบ
เปยกของทอระบายน้ํา ( r  πu = โดยที่ r = รัศมีของทอระบายน้ํา) (Dieleman, 1978) 
   m   = ระดับความสูงของผิวน้ําใตดินจากระดบัทอระบายน้ําที่ระยะกึ่งกลางระหวางทอ
ระบายน้ํา 
           0m  = ระดับความสูงของผิวน้ําใตดินเริ่มตน  
      t   = เวลาของระดับน้ําใตดนิลดจาก 0m ถึง m  
   µ   = สัมประสิทธิ์ความพรุนยังผลของดิน (Effective porosity)  

 
 ภาพที่ 2 ระบบการไหลแบบไมคงตัวเขาสูทางระบายน้าํใตดิน 
 
 
 
 
 



 

3. วิธีการ ขอมูล และผลการศึกษา 
 
     3.1 ความลึกและระยะหางทอระบายน้ําใตดินในสภาวะการไหลแบบคงตัว  
                   จากสามเหลี่ยมจําแนกเนื้อดินกําหนดตัวอยางดินจากจุดกึ่งกลางของเนื้อดินแตละชนิดทั้ง        
12 ชนิด เพื่อหาสัดสวนเปอรเซ็นต ดินทราย ดินทรายแปง และดินเหนียว จากนั้นนําสัดสวนเปอรเซ็นตดิน
ทรายกับดินเหนียวที่หาไดมาหาคาสภาพนําชลศาสตร จากสามเหลี่ยมจําแนกเนื้อดินซึ่งดัด แปลงจาก    
Rawls and Brakensick (1985) แสดงดังภาพที่ 3  โดยการศึกษานี้ไดกําหนดความลึกจากระยะผิวดินถึงชั้น
ทึบน้ําเทากับ 10  เมตร ความลึกจากผิวดินถึงทอระบายน้ําใตดินเทากับ 1.8 เมตร โดยพิจารณาจากความลึก
ของรากพืช เทากับ 0.8 เมตร และคาเฮดทางชลศาสตร เทากับ 1.0 เมตร ดังนั้นพบวาความลึกจากทอระบาย
น้ําใตดินถึงชั้นทึบน้ํา เทากับ 8.2 เมตร และหาปริมาณน้ําฝนจากความสัมพันธความเขม - ชวงเวลา - ความถี่ 
ในชวงเวลา 24 ช่ัวโมง ในคาบการกลับ 5 ป และ 10 ป ในพื้นที่ ศึกษาทั้ง 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดขอนแกน 
จังหวัดนครพนมและจังหวัดนครราชสีมา ดังแสดงในภาพที่ 4,  5 และ 6 ตามลําดับ (พิสิษฐ, 2542)  
 
 

              
 
 
 

ภาพที่ 3 คาสภาพนาํชลศาสตรในหนวย cm / hr  หาไดจากสามเหลี่ยม
จําแนกดิน (ดัดแปลงจาก Rawls and Brakensick, 1985) 

ภาพที่ 4  ความสัมพันธของความเขม - ชวงเวลา  - ความถี่  
ของฝน ในจังหวัดขอนแกน (พิสิษฐ, 2542) 



 

ภาพที่ 8 ระยะหางของทอระบายน้ํา สาํหรับ 24 ชั่วโมง 
คาบการกลับ 10 ป ของจังหวัดขอนแกน 

                           
 
 
 
  จากการคํานวณในคุณสมบัติของเนื้อดินทั้ง 12 ชนิดกับปริมาณน้ําฝนสูงสุดจากความสัมพันธ
ความเขม - ชวงเวลา - ความถี่ ในชวงเวลา 24 ช่ัวโมง ในคาบความถี่ 5 ปและ 10 ป เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางสัดสวนเปอรเซ็นตดินทรายกับดินเหนียว โดยใชสามเหลี่ยมจําแนกเนื้อดิน กับระยะหางทอระบาย
น้ําใตดินในพื้นที่ ศึกษาทั้ง 3 จังหวัด ไดแก สามารถแสดงไดดังภาพที่ 7 และ 8  สําหรับจังหวัดขอนแกน 
ภาพที่ 9 และ 10 สําหรับจังหวัดนครพนม ภาพที่ 11 และ12 สําหรับจังหวัดนครราชสีมา 

         
 ภาพที่ 7 ระยะหางของทอระบายน้ํา สาํหรับ 24 ชั่วโมง 

คาบการกลับ 5 ป ของจังหวัดขอนแกน 

ภาพที่ 5 แสดงกราฟความสัมพันธความเขม - ชวงเวลา  - ความถี่ 
ของฝน ในจังหวัดนครพนม (พิสิษฐ, 2542) 

ภาพที่ 6 แสดงกราฟความสัมพันธความเขม - ชวงเวลา  - ความถี่ 
ของฝน ในจังหวัดนครราชสีมา (พิสิษฐ, 2542) 



 

 

    
 
 
  
 

 
 
 
 

ภาพที่ 9 ระยะหางของทอระบายน้ํา สาํหรับ 24 ชั่วโมง 
คาบการกลับ 5 ป ของจังหวัดนครพนม 

ภาพที่ 10 ระยะหางของทอระบายน้ํา สาํหรับ 24 ชั่วโมง 
คาบการกลับ 10 ป ของจังหวัดนครพนม 

ภาพที่ 11 ระยะหางของทอระบายน้ํา สาํหรับ 24 ชั่วโมง 
คาบการกลับ 5 ป ของจังหวัดนครราชสีมา 

ภาพที่ 12 ระยะหางของทอระบายน้ํา สาํหรับ 24 ชั่วโมง 
คาบการกลับ 10 ป ของจังหวัดนครราชสีมา 



 

 จากการพิจารณาจากอัตราการตกของฝนจากจากความสัมพันธความเขม - ชวงเวลา - ความถี่  ในชวง
เวลา 24 ช่ัวโมง ในคาบการกลับ 5 ป  และ 10 ป ของทั้ง 3 พื้นที่ เนื่องจากอัตราการตกของฝน ในคาบการ
กลับ 10 ป มีคามากกวาคาบการกลับ 5 ป พบวาระยะหางของทอระบายน้ําใตดินในคาบการกลับ 5 ปมีคา
พิสัยมากกวาในคาบการกลับ 10 ป  
 
 จากการคํานวณหาความลึกและระยะหางทอระบายน้ําใตดินในสภาวะการไหลแบบคงตัว พบวาถา
สัดสวนเปอรเซ็นตในดินเหนียวมีคามากกับดินทรายมีคานอยจะทําใหระยะหางทอระบายน้ํามีคานอย  และ
สัดสวนเปอรเซ็นตในดินทรายมีคามากกับดินเหนียวมีคานอยจะทําใหระยะหางทอระบายน้ํามีคามากดวย
เชนกัน  จากการพิจารณาจากอัตราการตกของฝนจากจากความสัมพันธความเขม - ชวงเวลา - ความถี่  
ในชวงเวลา 24 ช่ัวโมง ในคาบ 5 ป  และ 10 ป พบวา ชวงพิสัยของระยะหางทอระบายน้ํา ของชวงเวลา 24 
ช่ัวโมง ในคาบ 10 ป ของจังหวัดนครพนม มีคาชวงพิสัยส้ันที่สุดคือตั้งแต 1 ถึง 40 เมตร แสดงดังภาพที่ 10 
และชวงพิสัยของระยะหางทอระบายน้ํา ของชวงเวลา 24 ช่ัวโมง ในคาบ 5 ป ของจังหวัดนครราชสีมา มีคา
ชวงพิสัยยาวที่สุดคือตั้งแต 1 ถึง 80 เมตรแสดงดังภาพที่ 11 
 
 3.2 ความลึกและระยะหางทอระบายน้ําใตดินในสภาวะการไหลแบบไมคงตัว  
          จากสามเหลี่ยมจําแนกเนื้อดินกําหนดตัวอยางดินจากจุดกึ่งกลางของเนื้อดินแตละชนิดทั้ง           
12 ชนิด เพื่อหาสัดสวนเปอรเซ็นต ดินทราย ดินทรายแปง และดินเหนียว จากนั้นนําสัดสวนเปอรเซ็นตดิน
ทรายกับดินเหนียวที่หาไดมาหาคานําสภาพชลศาสตร จากภาพที่ 3 เนื่องจากในทฤษฎีการออกแบบระบบ
ระบายน้ําตองใชคา  สัมประสิทธิความพรุนยังผล ดังนั้นจึงตองหาคาความพรุนรวมจากสามเหลี่ยมจําแนก
เนื้อดินซึ่งดัด แปลงจาก Rawls Brakensick and Soni (1987) แสดงดังภาพที่ 13 โดยนําคาที่ไดมาปรับแก
เปอรเซ็นตความพรุนจากสามเหลี่ยมจําแนกดินแสดงดังภาพที่ 14 จะไดคาสัมประสิทธิความพรุนยังผล เพื่อ
ใชในการคํานวณระยะหางของทอระบายน้ํา โดยการศึกษานี้ไดกําหนดความลึกจากระยะผิวดินถึงชั้นแนน
ทึบเทากับ 10  เมตร เพื่อหาความลึกเปรียบเทียบ โดยความสัมพันธระหวางระยะหางทอระบายน้ํากับความ
ลึกของชั้นแนนทึบโดยใชกราฟ Hooghoudt Equivalent depth ในทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 13 เซนติเมตร 
พบวามีคาเทากับ 1.7 เมตร ความลึกจากผิวดินถึงทอระบายน้ําใตดินเทากับ 1.8 เมตร โดยพิจารณาจากความ
ลึกของรากพืช เทากับ 0.8 เมตร ดังนั้นจะทราบวาความลึกระดับน้ําใตดินเริ่มตนที่ผิวดิน(mo)เทากับ           
1.8 เมตรและลดลงถึงระดับน้ําใตดินที่จุดกึ่งกลางที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา (m) เทากับ 1.0  เมตรในชวงเวลา    
1 วัน 



 

ภาพที่ 14 คาแฟกเตอรปรับแกความพรุนเพื่อหาความ
พรุนยังผล  

ภาพที่ 13 คาความพรุนรวม (ดัดแปลงจาก Rawls Brakensick 
and Soni, 1987) 

          
 
 
  
 จากการคํานวณในคุณสมบัติของเนื้อดินทั้ง 12 ชนิด เพื่อหาระยะหางของทอระบายน้ําใตดินใน
สภาวะการไหลแบบไมคงตัว สามารถแสดงไดดังภาพที่ 15  

 
 
ภาพที่ 15  ระยะหางทอระบายน้ําในสภาวะการไหลแบบไมคงตัว ในระยะเวลาการระบายน้าํ 1 วัน 

 
จากการคํานวณหาความลึกและระยะหางทอระบายน้ําใตดินในสภาวะการไหลแบบไมคงตัว พบวา

สัดสวนเปอรเซ็นตในดินเหนียวมีคามากกับดินทรายมีคานอยจะทําใหระยะหางทอระบายน้ํามีคานอย  และ



 

สัดสวนเปอรเซ็นตในดินทรายมีคามากกับดินเหนียวมีคานอยจะทําใหระยะหางทอระบายน้ํามีคามากดวย
เชนกัน พบวา ชวงพิสัยของระยะหางทอระบายน้ํา ตั้งแต 1 ถึง 30 เมตรแสดงดังภาพที่ 15  
 
 จากการศึกษาครั้งนี้ไดนําเอาทฤษฎีการระบายน้ําใตดินในสภาวะแบบคงตัวและไมคงตัวเพื่อหา
ระยะหางทอระบายน้ําในรูปแบบสามเหลี่ยมจําแนกดิน โดยใชวิธี pedo transfer function ในพารามิเตอรที่
กําหนดไวขางตน ทั้ง 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดขอนแกน จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหวิศวกร 
หรือผูที่สนใจ สะดวกตอการนําไปใชงาน โดยเมื่อทราบลักษณะเนื้อดินหรือสัดสวนเปอรเซ็นต ดินทราย ดนิ
ทรายแปง และดินเหนียว ก็สามารถอานคาระยะหางทอระบายน้ําใตดินไดทันที  
  

ในกรณีที่พารามิเตอรนอกเหนือจากที่กําหนดขางตนนั้นแนะนําใหคํานวณหาคาระยะหางทอระบาย
น้ําใตดินใหมโดยใชทฤษฎีการระบายน้ําใตดินในสภาวะแบบคงตัวหรือไมคงตัว ตามวิธีการขางตนเพื่อให
ถูกตองตามสภาพพื้นที่ที่ศึกษา 
 
4. สรุป 
 

1. ระยะหางของทอระบายน้ําเพื่อควบคุมและปองกันดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแสดง
ไดในรูปของสามเหลี่ยมจําแนกดินทั้ง กรณีการไหลแบบคงตัวและไมคงตัว สําหรับการไหลแบบคงตวัไดใช
ขอมูลฝนขนาดชวงเวลาการตก 24 ป ช่ัวโมงที่คาบการกลับ 5 และ 10 ป ของจังหวัดขอนแกน จังหวัด
นครพนม และจังหวัดนครราชสีมา  
 2. การศึกษานี้ไดเสนอวิธีการคํานวณระยะหางของทอระบายน้ําใตดินสําหรับการไหลทั้งแบบคงตัว
และแบบไมคงตัว เพื่อใชสําหรับกรณีหาระยะหางของทอระบายน้ําใตดิน ในพื้นที่อ่ืนหรือเมื่อลักษณะของ
ช้ันดินที่มีลักษณะไมเหมือนกับในการศึกษาครั้งนี้ 
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