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บทคัดยอ 

การประเมินศักยภาพการเก็บกักนํ้าของพื้นที่รับนํ้าและการไหลของปริมาณนํ้าใตดินเขาสู

ลํานํ้า สามารถใชวิธีดัชนีการไหลพื้นฐาน (Base Flow Index, BFI) ชวยในการวิเคราะหไดโดยใช

ขอมูลอัตราการไหลรายวัน ทําการวิเคราะหดวยการเขียนฟงกชั่น M-file บน MATLAB สถานีวัด

น้ําทาในการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ํายมรวม 8 สถานีของจังหวัดแพร สุโขทัย และพิจิตร ไดแก 

สถานี Y.20, Y.1C, Y.14, Y.6, Y.3A, Y.4, Y.17 และ Y.5 ตามเสนทางการไหลของ แมนํ้ายม ผล

วิเคราะหไดคาดัชนีการไหลพื้นฐานสูงสุดที่สถานี Y.6 จังหวัดสุโขทัยเทากับ 0.33 ปริมาตรการ

ไหลนํ้าใตดิน 128,835.83 ลูกบาศกเมตร /วินาที /วัน และตํ่าสุดที่สถานี Y.17เทากับ 0.15 ปริ

มาตรการไหลนํ้าใตดิน 52,342.91 ลูกบาศกเมตร/วินาที/วัน โดยแนวโนมการเพิ่มขึ้นของปริมาณนํ้า

ใตดินสูงสุดอยูที่ สถานี Y.6 จังหวัดสุโขทัยและลดลงมากที่สุดที่ สถานี Y.5 จังหวัดพิจิตร 

 

คําสําคัญ: กราฟอุทกนํ้าทา, ดัชนีการไหลพืน้ฐาน, สภาพการกักเก็บนํ้า  
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1. ความสําคัญของปญหา 

การไหลในลํานํ้าจะมีคาสูงในฤดูฝน  ปริมาณการไหลจะไดจากฝนโดยตรงหรือปริมาณ

นํ้าทาผิวดิน  (direct runoff) สวนการไหลในฤดูแลงเปนการไหลพืน้ฐาน (baseflow) ซึ่งเปนนํ้าที่มา

จากนํ้าใตดิน  (Lacey and Grayson, 1977) ในการประเมินศักยภาพการเก็บกักนํ้าของพื้นที่ ลุมนํ้ายม 

โดยการแยกการไหลพื้นฐานออกจากการไหลในลําน้ําหรือปริมาณน้ําทา  (runoff) เรียกวา วิธดัีชนี

การไหลพืน้ฐาน (Base Flow Index) ซึ่งจะใหคาตัวเลขของสภาพการไหลของน้ําใตดิน คาดัชนีการ

ไหลพื้นฐานเปนปจจัยตัวหน่ึงที่ใชในการประเมินศักยภาพของการเก็บกักน้ําของพื้นที่ได 

ในการแยกการไหลพืน้ฐาน ไดใชโปรแกรม MATLAB ชวยใน การคํานวณ โดยการสราง

ชุดฟงกชั่นใน  M-file เนื่องจากการแยกการไหลพื้นฐานตองใชขอมูลอัตราการไหลรายวันเปน

จํานวนมากที่ตอเน่ืองกันหลายๆป ดังน้ันวัตถุประสงคในการวิจัยคร้ังน้ีเพื่อทําการวิเคราะหและ

ประเมินคาดัชนีการไหลพื้นฐานในลุมน้ํายมโดยใชโปรแกรม MATLAB 

2. สภาพพื้นท่ีศึกษา 

ลุมนํ้ายมเปนลุมนํ้ายอยหลักของลุมนํ้าเจาพระยา ต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศไทย ลักษณะ

ลุมนํ้าวางตัวตามแนวเหนือ-ใต มีพื้นที่ลุมนํ้ารวมทั้งสิ้น 23,618 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม พื้นที่ 11 

จังหวัด ไดแก พะเยา นาน ลําปาง แพร ตาก กําแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร และ

นครสวรรค รวมความยาวตลอดลําน้ําประมาณ 735 กโิลเมตร 

สภาพลํานํ้ายมจะมีลักษณะเปนรูปคอขวด ความจุลํานํ้าของแมนํ้ายม ต้ังแตตนนํ้าถึงอําเภอ

เมืองสุโขทัยจะมีคาอยูระหวาง 800 ถึง 2,000 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และต้ังแตอําเภอเมืองจังหวัด

สุโขทัยลงมามีคาความจุของลําน้ําลดลงเหลือ 300 ถึง 500 ลูกบาศกเมตรตอวินาที (กรมชลประทาน, 

2548) ลักษณะทางกายภาพแมนํ้ายม ดังแสดงในรูปที ่1   

 

ภาพท่ี 1 ลักษณะทางกายภาพแมนํ้ายม 
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จํานวนสถานีวัดน้ําทาจากสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํากรมชลประทาน ที่ใชในการ

พจิารณาการไหลพืน้ฐานมจํีานวน 8 สถานี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ลุมนํ้ายมทั้งหมด โดยเร่ิมจากจังหวัด

แพร 2 สถานี จังหวัดสุโขทัย 4 สถานี และจังหวัดพิจิตร 2 สถานี แสดงดังภาพที่  2 และรายละเอียด

ดังตารางที่ 1 

 

รูปท่ี 2 ที่ต้ังสถานีวัดนํ้าทาในแมนํ้ายม กราฟปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยและอัตราการไหลรายเดือน 

จากขอมูลกราฟนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือนในรูปที่ 2 ในพื้นที่ลุมนํ้ายมบนสถานี 40111 และ 

40151 จังหวัดแพร มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือนเกิน 150 มิลลิเมตร ทั้งหมด 3 เดือน คือ พฤษภาคม 
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มีนาคม และกันยายน ตามลําดับ ซึ่งในเดือนกันยายนจะมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือนสูงสุด และใน

พื้นที่ลุมนํ้ายมตอนกลางและตอนลาง จังหวัดสุโขทัยมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือนที่เกิน 150 

มิลลิเมตร ที่เดือนพฤษภาคม สิงหาคม และกันยายน ตามลําดับ โดยที่สถานีวัดนํ้าฝน 38052 จังหวัด

พิจิตร มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนเกิน 150 มิลลิเมตร ติดตอกันจากเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน และ

ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายเดือนของแตละสถานีจะมีคาสูงสุดที่เดือนกันยายนซึ่งสอดคลองกับปริมาณ

นํ้าฝน โดยมีคาประมาณ 500, 700, 1,000, 1,000, 1,200, 500, 1,000 และ 1,000 ลานลูกบาศกเมตร 

จากทิศทางการไหลโดยเร่ิมตนที่สถานี Y.20 ถึง Y.5 ตามลําดับ ขนาดพื้นที่รับนํ้าและขอมูลปที่

นํามาใชในการวิเคราะหของแตละสถานี ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดสถานีวัดนํ้าทาและสถานีวดันํ้าฝน 

ลําดับ

ท่ี 

สถานีวัด

นํ้าทา 

สถานีวัด

นํ้าฝน 
อําเภอ จังหวัด 

พื้นท่ีรับนํ้า 

(ตร.กม.) 
ค.ศ. 

1 Y.20 40111 สอง แพร 5,410 1998-2008 

2 Y.1C 40151 เมอืง แพร 7,624 1998-2008 

3 Y.14 59022 ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 12,131 1998-2008 

4 Y.6 59121 ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 12,658 1998-2008 

5 Y.3A 59032 สวรรคโลก สุโขทัย 13,583 1998-2008 

6 Y.4 59012 เมอืง สุโขทัย 17,731 1990-1997 

7 Y.17 38052 สามงาม พจิติร 21,415 1998-2005 

8 Y.5 38032  โพทะเล  พจิติร 22,344 1991-1997 

 

3. ทฤษฎีและหลักการ 

การศึกษาศักยภาพการกักเก็บน้ํา โดยเนนการประเมินคาดัชนีการไหลพื้นฐานและ

ความสัมพันธโดยตรงกับคุณสมบัติเชิงกายภาพของพื้นที่รับนํ้า คุณสมบัติสําคัญที่ทําใหพื้นที่รับ

นํ้ามีศักยภาพไดสูงไดแก ภูมิสัณฐานของพื้นที่รับนํ้าเปนที่ราบและมีระบบระบายนํ้าธรรมชาติตํ่า 

ลักษณะของดินที่ซึมนํ้าไดดี การใชที่ดินที่มีปาและพื้นที่ชุมนํ้ามาก ลักษณะของหมวดหินที่มีรอย

แตกและความพรุนสูง และมีการกักเก็บนํ้าผิวดินไวมาก (วิชัยและคณะ, 2550) 

 ดัชนีการไหลพื้นฐาน  (Base Flow Index, BFI)   

การวิเคราะหคาตัวเลขดัชนีการไหลพื้นฐาน ( Base Flow Index, BFI) คอือัตราสวนของ

ปริมาณการไหลพื้นฐานตอปริมาณการไหลในลําน้ําหรือปริมาณน้ําทาทั้งหมด ( Kirk and Charles, 

1999) แสดงไดดังสมการที่ 1 และรูปที่ 3 

 Base Flow Index, BFI = baseflow area / total hydrograph area  (1) 
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รูปท่ี 3 การแยกการไหลพื้นฐานจากกราฟอุทกการไหลในลาํนํ้า ที่สถานีวัดนํ้า Y.6  

ปริมาณการไหลในลําน้ําจะไดจากขอมูลอัตราการไหลรายวันโดยใชกฎสี่เหลี่ยมคางหมู

ชวยในการคาํนวณ ดังน้ี 

 ∑ =−
+

=
=

+
+

n

1i
i1i

1ii ,....2,1i),TT(
2

QQ
V  ( 2) 

เมื่อ  V คือปริมาตรการไหล (ลบ.ม./วินาที/วัน), Q คืออัตราการไหลรายวัน  (ลบ.ม./วินาที), 

T คอืเวลา (วัน), i คือลําดับที่ของขอมูล 

  BFI ที่มีประสิทธิภาพของดัชนีการกักเก็บนํ้าตามธรณีวิทยา เชน การระบายนํ้าพื้นที่รับนํ้า

ที่มีดินเหนียวทึบ (ทะเลสาบขนาดเล็กหรืออางเก็บน้ํา) จะม ีBFI ในชวง 0.15 ถึง 0.35 ในขณะที่

ลํานํ้าสวนใหญ BFI มากกวา 0.9 เปนผลมาจากองคประกอบของนํ้าใตดินที่ซึมเขาสูลํานํ้า (Centre 

for Hydrology and Ecology Wallingford, 2003) 

กราฟอุทกของการไหลในลํานํ้า สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท 

1. กราฟอุทกการไหลตลอดป  (annual hydrograph) แสดงอัตราการไหลของนํ้าทั้งป ซึ่ง

เปนผลรวมเฉลี่ยของกระบวนการทางอุทกวิทยาของลุมน้ําในระยะเวลายาวแสดงดังรูปที่ 3   

2. กราฟอุทกน้ําทวม ( flood hydrographs, storm hydrograph) แสดงการไหลของน้ําทา

ระยะสั้นๆ ที่เกิดจากฝน กราฟอุทกนํ้าทวมประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน ไดแก สวนที่เกิดการ

ไหลตรง (direct runoff) และการไหลพืน้ฐาน ( base flow) สวนของการไหลตรงคือการไหลที่ไดนํ้า

มาจากฝนโดยตรง เรียกวาฝนสวนเกนิ ( excess rainfall) หรือใช  rainfall excess (McCuen, 2005) 

ซึ่งหมายถึงฝนสวนที่เหลือจากการดัก ( interception) การซึม (infiltration) และการคาง (depression 

storage) ไหลไปบนผวิดิน (surface flow) และบางสวนไหลใกลกบัผวิดิน ( interflow) สวนการไหล

พืน้ฐาน (baseflow) คือการไหลจากแหลงนํ้าใตดินออกสูลํานํ้าแสดงดังรูปที่ 4 
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รูปท่ี 4 กราฟอุทกน้ําทวม (flood hydrographs, storm hydrograph) 

การแยกการไหลพื้นฐาน (baseflow separation) 

 กราฟอุทกไหลตรง ( direct runoff hydrograph) ไดจากการแยกการไหลพื้นฐานออกจาก 

กราฟอุทกนํ้าทวม  เรียกวา การวิเคราะหการแยกกราฟอุทก ( hydrograph separation analysis) คอื 

ลากเสนในแนวราบ ( horizontal line method) เปนวิธีงายที่สุดโดยการลากเสนตรงในแนวราบจาก

จุดที่ กราฟอุทกนํ้าทวมเร่ิมเงยขึ้น ลากไปตัดกับโคงขาลงที่จุด a ในรูปที่ 4 เปนการสมมติวาฝนไมมี

ผลตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของนํ้าใตดิน (วิชัย ศรีบุญลือ, 2550) และกราฟอุทกไหลตรง ไดจากการ

แยกการไหลพื้นฐานออกจาก กราฟอุทก การไหลตลอดป คือ การโยงจุดตํ่าสุดของกราฟอุทกการ

ไหลในลาํนํ้า (Gustard et al., 1992) ดังรูปที่ 3 

โปรแกรม MATLAB  

โปรแกรม MATLAB เปนโปรแกรมคํานวณทางวิศวกรรมที่ไดรับความนิยมอยาง

กวางขวาง เนื่องจากความสามารถใชในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่มีความซับซอนดาน

วิศวกรรม ชวยใหการทํางานงายขึ้นมาก เมื่อเทียบกับการใชภาษาพื้นฐาน เชน ภาษา C, FORTRAN 

เพราะ MATLAB มีฟงกชั่นทางคณิตศาสตรและการเขียนกราฟรองรับไวมากมาย เมื่อมีการคํานวณ

โดยคอมพิวเตอรและมีความแมนยําในระดับที่ยอมรับได  (MathWorks, 2007) เมื่อเทียบกับการหา

คําตอบในเชิงวิเคราะห ซึ่งจะชวยลดเวลาในการเขียนโปรแกรมลงไปไดอยางมาก อยางไรก็ตามใน

บางกรณีอาจจะตองจําเปนตองเขียนฟงกชั่นขึ้นมาใหมเพื่อใหเหมาะสมกับงาน 

โปรแกรมทีเ่ขยีนโดย  MATLAB จะถูกจัดเก็บใหอยูในรูปของนามสกุล  .m ซึ่งนิยมเรียก

โปรแกรมที่เขียนโดยใช  MATLAB วา M-file โดย M-file น้ีจะแบงออกเปน  2 ลักษณะคือเขียนใน

ลักษณะของการบอกขั้นตอนหรือบอกบทการทํางานหรือที่นิยมเรียกวา  script file และอีกประเภท

หน่ึงจะเขียนขึ้นในลักษณะของ ฟงกชั่น ซึ่งผูใชสามารถรวบรวมเอา ฟงกชั่นตาง ๆ ของ MATLAB 

มารวมเขาดวยกนัแลวเขยีนขึน้เปนฟงกชั่นใหม M-file ในการเรียกใช  M-file ทําไดโดยการพิมพชื่อ 

a 
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file ที่ตองการ  โดยไมตองมีนามสกุล .m (โศรฎา แขง็การและกนตธร  ชํานิประศาสน , 2552) เชน 

เขยีน M-file ชื่อ Y.6.m เวลาเรียกใชที่  command window ของ MATLAB ก็จะใชคําสั่ง  >> Y.6 และ

สามารถแสดงผลไดในลักษณะทั้งกราฟ 2, 3 มิติ และจัดเก็บเปนไฟลรูปภาพ 

บทความนี้ไดนําโปรแกรม MATLAB 7.5.0 เวอรชั่น R2007b มาชวยในการคํานวณโดย

การสรางชุดฟงชั่น M-file เพื่อคํานวณหาการปริมาตรการไหลพื้นฐานโดยใชกฎสี่เหลี่ยมคางหมู 

สมการ (2) และคาดัชนีการไหลพื้นฐาน สมการ (3) สามารถเรียกใชคําสั่งที่ command window ของ 

MATLAB ได 

4. วิธีการศึกษา 

จากการรวบรวมขอมูลอัตราการไหลรายวันหรือปริมาณการไหลในลําน้ํา จํานวน 8 สถานี โดยมี

ขั้นตอนการวิเคราะหคาดัชนีการไหลพื้นฐานตอไปน้ี  

1. เขียนกลุมฟงกชั่น M- file โดยการกําหนดใหตัวแปร คือ ปริมาณการไหลในลํานํ้าทั้งหมด  

(DIS) และเวลา (TIME) 

2. แยก baseflow ออกจากการไหลพื้นฐานออกจากปริมาณการไหลในลําน้ํา ทั้งหมดโดยใช

คําสั่ง ginput ในหนาตาง MATLAB ใชเมาทเลื่อนไปยังจุดที่กราฟอุทกการไหลแสดงคาตํ่าสุดในแต

ละชวง (Gustard et al., 1992) จะไดคา TQb โดยอัตโนมัติบนหนาตางของ MATLAB เมื่อคา TQb 

คอื พิกัดของกราฟอุทกการไหล พืน้ฐาน (Tb, Qb) แกน y คือ อัตราการไหล  (Qb), แกน x คอื เวลา 

(Tb) จากคาพิกัดสามารถนําไปคํานวณหาปริมาตรการไหลพืน้ฐาน  

3. คํานวณปริมาณการไหลในลํานํ้าจะใชกฎสี่เหลี่ยมคางหมู โดยการเขียนกลุมฟงกชัน M-file 

ที่สรางบน MATLAB ดังสมการ (2) ซึ่งใชคําสั่ง trapz (TIME, DIS) จะไดคา volt คอื ปริมาตรการ

ไหลพืน้ฐาน  

4. คํานวณปริมา ตรการไหลพืน้ฐาน และ ปริมา ตรการไหลพืน้ฐาน ในแตละป ไดโดยกฎ

สี่เหลี่ยมคางหมูโดยการเขียนกลุมฟงกชัน M-file ที่สรางบน MATLAB ดังสมการ (2) กาํหนดใหตัว

แปรใหม คือ อัตราการไหล (Qb) และเวลา  (Tb)  ซึ่งใชคําสั่ง trapz (Tb, Qb) จะไดคา  volb คือ

ปริมาตรการไหลพืน้ฐาน 

5. คํานวณคาดัชนีการไหลพื้นฐาน  (BFI) ซึ่งหาคาไดจากปริมาณการไหลพื้นฐานหารดวย 

ปริมาณการไหลในลํานํ้า ดังตัวอยาง M-file ของสถานี Y.6 โดยตัวแปรอธบิายไวในขอ 2 และคาตัว

แปร indb คอื คาดัชนีการไหลพื้นฐาน 
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%program to calculate baseflow index 
TQb6 =[   0.85          3.57 
         38.27          2.47 
         88.17          1.92 
       ...  ... 
       4017.00          2.60] 
Tb6=TQb6(:,1); 
Qb6=TQb6(:,2); 
plot(TIME6,DIS6,Tb6,Qb6); 
title('Bana Kaeng Luang, Si Satchanaalai, Sukhothai Y6(1998-2008)') 
xlabel('Time(Day)') 
ylabel('Discharge(CMS)') 
volt=trapz(TIME6,DIS6) 
volb=trapz(Tb6,Qb6) 
indb=volb/volt 
 

6. ทําการวิเคราะหและประเมินคาดัชนีการไหลพื้นฐานและแนวโนมเชิงเสนปริมาณน้ําใตดิน 

5. ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาประกอบดวย การไหลพืน้ฐาน ดัชนีการไหลพืน้ฐาน และแนวโนมเชงิเสน

ปริมาณนํ้าใตดิน รายละเอียดแสดงดังตอไปน้ี 

1. การแยกการไหลพื้นฐาน (baseflow separation) 

ผลการแยกการไหลพื้นฐานออกจาก กราฟอุทกการไหล ในแมนํ้ายม จะไดพื้นที่ใตเสนการ

ไหลพื้นฐานซึ่งมีหนวยเปนปริมาตร ซึ่งแสดงคา ปริมาตรการไหลนํ้าใตดิน ในแตละสถานี  พบวา

ปริมาตรการไหลนํ้าใตดินเรียงจากมากไปนอย ไดแก สถานี Y.6, Y.14, Y.3A, Y.1C, Y.5, Y.17, 

Y.20 และ Y.4 มีคาเทากับ 128,835.83, 114,983.74 , 101,176.54, 76,487.23, 63,500.53, 

52,342.91, 39,608.04 และ 25,341.92 ลบ.ม./วินาท/ีวัน ตามลําดับ ดังแสดงตารางที่ 3 และรูปที่ 5 

  
ก. สถานี Y.20 ข. สถานี Y.1C 

  

ค. สถานี Y.14 ง. สถานี Y.6 

รูปท่ี 5 การแยกการไหลพืน้ฐานในแตละสถานี  
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จ. สถานี Y.3A ฉ. สถานี Y.4 

  
ช. สถานี Y.17 ซ. สถานี Y.5 

รูปท่ี 5 การแยกการไหลพืน้ฐานในแตละสถานี (ตอ) 

 

2. ดัชนีการไหลพืน้ฐาน (baseflow index, BFI) 

ผลการคํานวณคาดัชนีการไหลพื้นฐานของแตละสถานี พบวา คาดัชนีการไหลพื้นฐานที่มี

คาสูงสุดและตํ่าสุดอยูที่สถานี Y.6 และ Y.17 มีคาเทากับ 0.33 และ 0.15 เมื่อดัชนีการไหลพื้นฐานมี

คาสูง หมายถึงพื้นที่รับนํ้าน้ีมีศักยภาพการกักเก็บสูง ดังแสดงในตารางที่ 2  

ตารางท่ี 2 ปริมาตรการไหลนํ้าใตดิน (พื้นที่ใตเสนการไหลพื้นฐาน) และคาดัชนีการไหลพื้นฐาน 

สถานีวดั

นํ้าทา 

พื้นท่ีรับนํ้า 

(ตร.กม.) 

ปริมาตรการไหลนํ้าใต

ดิน (ลบ.ม/วนิาที/วัน) 

ปริมาตรการไหลในลํา

นํ้า (ลบ.ม/วนิาที/วัน) 
BFI 

จาํนวน

ป 

Y.20 5,410 39,608.04 195,656.86 0.20 11 

Y.1C 7,624 76,487.23 259,236.12 0.30 11 

Y.14 12,131 114,983.74 368,283.28 0.31 11 

Y.6 12,658 128,835.83 395,549.11 0.33 11 

Y.3A 13,583 101,176.54 441,365.89 0.23 11 

Y.4 17,731 25,341.92 150,524.19 0.17 8 

Y.17 21,415 52,342.91 356,097.80 0.15 8 

Y.5 22,344 63,500.53 304,391.03 0.21 7 
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3. แนวโนมเชิงเสนปริมาณนํ้าใตดิน 

ผลจากการแยกการไหลพื้นฐานออกจากกราฟอุทกการไหลในแมนํ้ายม ไดคํานวณปริมาตร

การไหลนํ้าใตดินในแตละป พบวา สถานีที่มีแนวโนมเชิงเสนปริมาณนํ้าใตดินเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ  

Y.6 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นถึง 654.80 ลบ.ม.ตอป และสถานีที่มีแนวโนมเชิงเสนปริมาณนํ้าใตดินลดลง

ที่สุด คือ Y.5 มแีนวโนมลดลงถงึ 1,016 ลบ.ม.ตอ ป ดังแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 6  

ตารางท่ี 3 แนวโนมเชิงเสนปริมาณนํ้าใตดิน 

สถานี ชวงปขอมูล 
แนวโนมเชิงเสนปริมาณนํ้าใตดิน 

 (ลบ.ม.ตอป) 

Y.20 1998-2008 +57.25 

Y.1C 1998-2008 +181.30 

Y.14 1998-2008 +408.30 

Y.6 1998-2008 +654.80 

Y.3A 1998-2008 -393.60 

Y.4 1990-1997 +204.00 

Y.17 1998-2005 -670.20 

Y.5 1991-1997 -1,016.00 

 

  

ก. สถานี Y.20 ข. สถานี Y.1C 

  
ค. สถานี Y.14 ง. สถานี Y.6 

รูปท่ี 6 กราฟแนวโนมเชงิเสนปริมาณนํ้าใตดินในแตละสถานี  
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จ. สถานี Y.3A ฉ. สถานี Y.4 

  
ช. สถานี Y.17 ซ. สถานี Y.5 

รูปท่ี 6 กราฟแนวโนมเชงิเสนปริมาณนํ้าใตดินในแตละสถานี (ตอ) 

6. สรุปและวิจารณผล 

การศึกษาการประเมินคาดัชนีการไหลพื้นฐานโดยใชโปรแกรม MATLAB ชวยในการคาํนวณ 

แสดงใหเห็นวา  

1. สถานี Y.6 และ Y.14 จังหวัดสุโขทัย มีปริมาณการไหลของนํ้าใตดินเขาสูลํานํ้าสูงที่สุด เมื่อ

เทียบกับสถานีอ่ืนๆ เมื่อพิจารณากราฟน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนมีความสอดคลองไปทิศทางเดียว  แสดง

วาปริมาณนํ้าฝนมีผลตอการไหลของปริมาณนํ้าใตดิน 

2. สถานี Y.17 จังหวัดสุโขทัย มีปริมาณการไหลของนํ้าใตดินเขาสูลํานํ้านอยที่สุด  เมือ่เทยีบ

กับสถานีอ่ืนๆ เมื่อพิจารณากราฟนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือนซึ่งมีปริมาณใกลเคียงกับสถานีอ่ืนๆ แสดงให

เห็นวา ในพื้นที่รับนํ้าของ Y.17 มีสภาพเก็บกักนํ้าใตดินสูง ซึ่งควรพิจารณาอุทกธรณีดวย 

3. คาดัชนีการไหลพื้นฐานของแตละสถานีสอดคลองกับปริมาณการไหลของน้ําใตดินเมื่อคา

ดัชนีการไหลพื้นฐานสูง แสดงวาปริมาณการไหลของนํ้าใตดินสูลํานํ้าสูงเชนกัน 

4. แนวโนมปริมาณนํ้าใตดินเพิ่มขึ้นไดแก สถานี  Y.20, Y.1C, Y.14, Y.6 และ Y.4 และลดลง 

ไดแก สถานี Y.3A, Y.17 และY.5 แนวโนมปริมาณนํ้าใตดินเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ  Y.6 มแีนวโนม

เพิ่มขึ้นถึง 654.80 ลบ.ม.ตอ ป และลดลงนอยที่สุด คือ Y.5 มแีนวโนมลดลงถงึ 1,016 ลบ.ม.ตอ ป 

5. ในการสรางชุดฟงกชั่น M-file บน MATLAB สามารถประยุกตใชงานกับลุมนํ้าอ่ืนได โดย

พิจารณาที่อัตราการไหล ทําใหงายตอการคํานวณ 

6. คาดัชนีการไหลพื้นฐานสามารถเปนตัวชี้วัดศักยภาพไดในระดับหน่ึงซึ่งจะชวยในการ

จัดการพื้นที่ลุมนํ้าและการจัดการในแมนํ้ายมได 
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7. ขอเสนอแนะ 

ในการพิจารณาความสามารถการกักเก็บน้ําของพื้นที่รับน้ําและการไหลของน้ําใตดินสูลําน้ํา 

ควรจะพิจารณาปจจัยอ่ืนประกอบเพิ่มเติมเชน โคงชวงเวลาการไหล (Flow duration curve) 

ความสามารถในการซึมน้ําของดิน  อุทกธรณีวิทยา และการกักเก็บนํ้าผิวดิน เขามาเกี่ยวของดวยใน

การวิเคราะหเพื่อใหไดผลลัพธที่สมบูรณยิ่งขึ้น 
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