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บทคัดย่อ
บ้านสองธาร ต้าบลบ้านทับ อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตังอยู่บนภูเขาพืนที่สูง ซึ่งผู้อยู่
อาศัยในหมู่บ้านสองธารมีอาชีพหลักคือการท้าเกษตรกรรมเพราะปลูกพืชผลต่าง ๆ จึงท้าให้มีการใช้
น้าในการเพราะปลูกเป็นจ้านวนมาก และตัวผู้อยู่อาศัยก็ต้องมีการใช้น้าในการด้ารงชีวิตในแต่ละวัน
ซึ่งท้าให้น้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทางผู้วิจัยจึงได้จัดท้าวิจัยนีขึนเพื่อศึกษาอัตราการซึมน้าของดิน
โดยมีวิธีการทดสอบอัตราการซึมน้าของดิน ซึ่งแบ่งพืนที่ตัวอย่างในการศึกษาออกเป็น 6 พืนที่โดยมี
พืนที่ระบบซับน้า พืนที่ท้านาบนระบบซับน้า ทางสัญจรในพืนที่ป่าไม้ พืนที่บริเวณป่าไม้ พืนที่รกร้าง
และพืนที่ปลูกข้าวโพด ด้วยเครื่องมือวัดอัตราการซึมน้าของดินแบบวงแหวนคู่ ผลจากการทดสอบ
พืนที่ปลูกข้าวโพดนันมีอัตราการซึมน้าของดินที่สูงและดินมีความชืนต่้า รองลงมาเป็นพืนที่ทางสัญจร
ในพืนที่ป่าไม้มีค่าอัตราการซึมที่ค่อนข้างสูง และระบบซับน้ามีอัตราซึมน้าของดินที่น้อยที่สุดซึ่งดินใน
พืนที่ระบบซับน้ามีความชืนของดินที่ค่อนข้างสูง
จากการศึกษาพบว่าอัตราการซึมน้าของดินนันมีความชืนกับความแน่นของดินเป็นตัวควบคุม
เมื่อความชืนเพิ่มขึนส่งผลให้อัตราการซึมน้าของดินนันลดลงและเมื่อดินมีความหนาแน่นมากขึนส่งผล
ให้อัตราการซึมน้าของดินมีค่าลดลงเช่นกัน ทางผู้วิจัยจะน้าผลการวิจัยนีไปออกแบบระบบบริหาร
จัดการน้าในหมู่บ้านสองธารต่อไป
คาสาคัญ : อัตราการซึมน้าของดิน, เครื่องมือวัดอัตราการซึมแบบวงแหวนคู่, อัตราการซึมสูงสุด
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Abstract
Ban Songthan, Bantup Sub- district, Mae Chaem District, Chiang Mai. With the
location of the village on a mountain, in the highlands, the main occupation of the
residents of this village Ban Songthan are farmers, cultivating various kinds of fruits and
vegetables. This extent of cultivation requires a large amount of water. The residents
of the village also require water for daily living. This has resulted in a shortage of water.
Researchers have done experiments to study the rate of water infiltration into the soil.
The rate of water infiltration is determined by dividing the land into six areas with water
absorption systems. These farming areas with water absorption systems include a
forest trail, land around the forest, abandoned land, and cornfields.
Using instruments such as a double ring to measure the water infiltration rate, the
results of the research showed that the soil of cornfields have the highest water
infiltration rate and low moisture. The second highest water infiltration rate is the soil
of the forest trail, which shows a relatively high rate of water infiltration and lowest
water absorption rate and the soil has high moisture.
The studies show that the rate of water infiltration of the soil is controlled by
the amount of moisture and density of the soil. When there is an increase in the
moisture of the soil, there is a decreasing effect on the rate of water infiltration. When
the soil is increasingly dense, there is a decreasing effect on the rate of water infiltration
into the soil. The researchers will use the results of the studies to design a water
management system for Ban Songthan.
Keywords : Infiltration, Double Ring Infiltrometer, Infiltration Capacity.

