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บทคัดย่ อ
พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตั้งอยูใ่ นอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี มีแผนที่
จะพัฒนาน้ าบาดาลขึ้ นมาใช้เพื่อการอุปโภค และการเกษตรกรรมที่ เพิ่มสู งขึ้ น การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา
ศักยภาพการพัฒนาน้ าบาดาลในพื้นที่ โดยกาหนดให้ระดับน้ าบาดาลที่ขอบนอกพื้นที่โครงการฯ ลดลงไม่เกิน 5 เมตร เพื่อ
ป้ องกันผลกระทบต่อบ่อน้ าตื้นของชาวบ้านนอกเขตพื้นที่ โครงการฯ โดยใช้โปรแกรมจาลองการไหลของน้ าใต้ดิน 3
มิติ Visual Modflow 2011.1 ผลการปรับเทียบและตรวจพิสูจน์แบบจาลองได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.922
และ 0.937 ค่ารากที่ สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่ อนกาลังสองเท่ากับ 4.206 และ 4.915 เมตร ตามลาดับ แต่หาก
พิจารณาเฉพาะพื้นที่กลางแอ่งที่มีความต้องการพัฒนา พบว่ามีค่าเพียง 2.284 และ 1.245 เมตร ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้ และได้นาแบบจาลองไปจาลองหาศักยภาพน้ าบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ พบว่าควรกาหนดระดับน้ าขอบนอกพื้นที่
โครงการฯ ลดลงไม่เกิน 4 เมตร โดยสามารถพัฒนาน้ าบาดาลได้ประมาณ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
ABSTRACT
Huai Sai Royal Development Study Center area located in Amphoe Cha-am, Phetchaburi province plans to
develop groundwater resources for increasing consumption and irrigation demands. This study aims to evaluate the
groundwater potential of the area by using a three-dimensional groundwater flow model, Visual Modflow 2011.1. To
prevent impact to shallow wells around the study area, groundwater levels around the area are limited to decline not
more than 5 meters. The calibration and verification results showed that correlation coefficients were 0.922 and 0.937
and root mean squared errors were 4.206 and 4.915 meters, respectively. However, if we considered only the
development area, the root mean squared errors were only 2.248 and 1.245 meters which are in an acceptable range.
The model was then simulated to evaluate the groundwater potential. The result showed that the groundwater
drawdown around the study area should not be lower than 4 meters where groundwater resources could be developed
approximately 2.5 MMC /year.
คาสาคัญ: น้ าบาดาล แบบจาลอง แอ่งน้ าบาดาลชะอา-หัวหิ น
Keywords: Groundwater, Visual MODFLOW, Cha Am – Hua Hin Groundwater Basin
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บทนา
พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ตั้งอยูใ่ นแอ่งน้ าบาดาลชะอา – หัวหิ น อยูใ่ นเขต
พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นเขตเงาฝนมีปริ มาณฝนเฉลี่ยทั้งปี เพียง
941 มิลลิเมตร เทียบกับฝนเฉลี่ยทั้งประเทศประมาณ 1,467 มิลลิเมตร โดยมีจานวนวันที่ฝนตกทั้งปี เฉลี่ยเพียง 104 วัน
และด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีความลาดชันสูง เมื่อเกิดฝนตก ปริ มาณน้ าฝนจะไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับมี
แหล่งกักเก็บน้ าผิวดินน้อย ส่งผลให้พ้นื ที่ศูนย์ศึกษามีแหล่งน้ าผิวดินอยูอ่ ย่างจากัด น้ าบาดาลจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่
สามารถบรรเทาปั ญหาความขาดแคลนน้ าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาได้ จากผลการดาเนินการเจาะและพัฒนาน้ าบาดาลในพื้นที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ทาให้พบแหล่งน้ าบาดาลศักยภาพ การประเมินศักยภาพน้ า
บาดาลในพื้นที่จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นเพื่อให้สามารถกาหนดแนวทางพัฒนาน้ าบาดาลได้อย่างเหมาะสม
หนึ่ งในแนวทางการประเมิ นศักยภาพน้ าบาดาลคื อการใช้แบบจาลอง MODFLOW ซึ่ งเป็ นแบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ (Mathematical Model) ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถจาลองสภาพการไหลของน้ าบาดาล
ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สาหรับประเทศไทยได้มีการนาโปรแกรม Visual Modflow ไปประยุกต์ใช้
กับงานในหลากหลายวัตถุประสงค์ อาทิ เช่น ได้มีการนาโปรแกรม Visual Modflow มาประยุกต์ใช้ ในการจาลองการ
เคลื่อนตัวของน้ าใต้ดินในโครงการเติมน้ าใต้ดินสุโขทัย อีกทั้งยังคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการสมมติอตั ราการสู บน้ า
ที่เพิ่มสู งขึ้นในอนาคตและหาค่าปริ มาณการสู บที่ปลอดภัย (Safe yield) ซึ่ งจะเป็ นค่าปริ มาณการสู บที่ไม่ทาให้สมดุล
ของชั้นน้ าเปลี่ยนแปลง (กุลชาติ, ชัยวัฒน์, 2555) มีการนาโปรแกรม Visual Modflow มาศึกษาระบบการไหล สมดุลน้ า
บาดาล และประเมิ นปริ ม าณการสู บ น้ าที่ เหมาะสมของชั้น น้ า ใต้ดิ นในแอ่ง หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา และค านวณ
คาดการณ์สถานการณ์ โดยใช้ค่าระดับน้ าและคุณภาพน้ าจากบ่อสังเกตการณ์ 47 บ่อ ทานายการรุ กล้ าของน้ าเค็มสู่ ช้ นั น้ า
บาดาลในกรณี ที่มีการสูบใช้น้ าเพิ่มขึ้นในอนาคต (อรุ ณ, 2552) และได้มีการศึกษาสภาพทางธรณี และอุทกธรณี ของชั้น
น้ า ศึกษาการไหลของน้ าใต้ดิน รู ปแบบและขอบเขตของการรุ กล้ าน้ าเค็มจากทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทยสู่ ช้ นั น้ าใต้ดิน
ในพื้นที่ เทศบาลนครสงขลา ด้วยแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ โดยจาลองการไหลของน้ าใต้ดินและการเคลื่อนตัวของมวล
สาร โดยใช้แบบจาลอง MODFLOW, MT3DMS และ SEAWAT ตามลาดับ ซึ่ งสามารถนาไปใช้คาดการณ์การรุ กล้ าของ
น้ าเค็มและกาหนดปริ มาณการสูบน้ าบาดาลที่เหมาะสม (สุ พล, 2554) ส่ วนกรมทรัพยากรน้ าบาดาล (2558) ได้ใช้โปรแกรม
Visual Modflow ศึกษาศักยภาพน้ าบาดาลในชั้นหิ นให้น้ าตะกอนร่ วน บริ เวณพื้นที่แอ่งเพชรบุรี- ประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า
ปริ มาณน้ าที่กกั เก็บในชั้นหิ นให้น้ าตะกอนกรวดทรายของพื้นที่ศึกษาเท่ากับ 1,885,120 ลูกบาศก์เมตรต่อปี มีปริ มาณน้ า
เพิ่มเติมน้ าลงสู่ ช้ นั หิ นให้น้ าตะกอนกรวดทรายเท่ากับ 353,350 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และมีปริ มาณน้ าบาดาลที่ สามารถ
ใช้ได้อย่างปลอดภัยเท่ากับ 1,531,770 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ดังนั้นเพื่อให้สามารถพัฒนาแอ่งน้ าบาดาลในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ มีความยัง่ ยืน ทั้งต่อชั้นน้ าบาดาล และต่อผูใ้ ช้น้ า จึ งได้นาโปรแกรม Visual Modflow มาศึ กษา
สภาพอุทกธรณี วทิ ยาของพื้นที่แอ่งน้ าบาดาลชะอา – หัวหิ น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาศักยภาพการพัฒนาน้ าบาดาลในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

230

PMO16-3
วิธีการวิจยั
1. การรวบรวมข้อมูลพื้นที่ศึกษา
1.1 พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศูนย์การศึกษาห้วยทรายอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ตั้งอยูใ่ นแอ่งน้ าบาดาลชะอา – หัวหิ น ครอบคลุม
พื้น ที่ บ างส่ ว นของอาเภอท่ ายาง และอ าเภอชะอ า จัง หวัด เพชรบุ รี กับ อ าเภอหัว หิ น และอ าเภอปราณบุ รี จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ อยูร่ ะหว่างพิกดั UTM 572500 – 606000 E ตามแนวตะวันออก ตะวันตก และ UTM 136750 –
1425500 N ตามแนวเหนือใต้ (รู ปที่ 1 ก.) ขนาดพื้นที่ศึกษา 826.4 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 516,500 ไร่ มีความสู ง
จากระดับน้ าทะเลปานกลางตั้งแต่ 20 – 600 เมตร

ก.พื้นที่ศึกษาและบ่อน้ าบาดาล

ข.สถานีวดั น้ าฝน

ค.แผนที่แสดงแหล่งน้ า

รู ปที่ 1 ที่ต้ งั ลักษณะภูมิประเทศ และน้ าบาดาลของพื้นที่ศึกษา
1.2 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
แอ่งน้ าบาดาลชะอา – หัวหิ น มีสถานีน้ าฝนในพื้นที่ จานวน 6 สถานี (รู ปที่ 1 ข.) จากการต่อข้อมูลฝนย้อนหลัง
30 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 – 2556 โดยใช้โปรแกรม HEC-4 ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่สามารถต่อขยายข้อมูลทางอุทกวิทยา (US
Army Corps of Engineers, 1971) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลฝนที่เพียงพอสาหรับทาการประเมินในโปรแกรม Visual Modflow
ผลที่ได้พบว่าปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยทั้งพื้นที่มีค่าประมาณ 941 มิลลิเมตรต่อปี ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลสถานีวดั น้ าฝนโดยรอบพื้นที่ศึกษา
Coordinate
(UTM)

Number
year

Mean

Max

Min

Start

(mm)

(mm)

(mm)

Year of record

736.88

1122.90 294.10 1984

30

37101 569508 1427582 1984-2011

1031.99

1449.50 589.90 1984

28

37181 574776 1416813 1984-2001

1075.79

1556.10 732.10 1984

18

37382 597370 1404320 1995-2013

959.83

1376.10 709.80 1995

19

37421 569900 1407610 2007-2011

764.72

1283.20 441.80 2007

5

37461 585818 1408975 2005-2011

1047.42

1456.90 524.60 2005

7

45043 603591 1389417 1984-2013

937.35

1312.30 587.10 1984

30

45121 587428 1378665 1984-1998, 2004-2008

870.91

1285.90 546.00 1984

25

1043.02

1631.20 734.80 1986

28

940.88

1386.01

Station

X

Record Duration

Y

37062 596213 1434208 1984-2005, 2007-2013

45152 579308 1391358 1986-2013
Average

573.36

21.11

1.3 ข้อมูลอุทกวิทยา
พื้นที่ศึกษา มีแม่น้ าสายหลัก 2 สาย ได้แก่ แม่น้ าเพชรบุรี ซึ่ งได้ใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งของขอบเขตด้านบนของแอ่ง
น้ าบาดาลชะอา – หัวหิ น และแม่น้ าปราณบุรี ซึ่งได้ใช้เป็ นส่วนหนึ่งของขอบเขตด้านล่างของแอ่งน้ าบาดาลชะอา – หัวหิ น
โดยแม่น้ าทั้ง 2 สาย มีทิศทางการไหลจากด้านตะวันตกสู่ทะเลอ่าวไทยด้านตะวันออก (รู ปที่ 1 ค.)
1.4 ลักษณะทางธรณี วทิ ยา
พื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เป็ นตะกอน ได้แก่ กรวด ทราย ทรายแป้ ง ดินเหนี ยว และ
อีก 30 เปอร์ เซ็นต์ของพื้นที่เป็ นหิ นแข็งได้แก่ หิ นแกรนิ ต หิ นดินดาน หิ นปูน เป็ นต้น ลักษณะทางกายภาพของชั้นดิ น
ชั้นหิ น ที่แตกต่างกันนี้ จะถูกนาไปกาหนดคุณสมบัติทางชลศาสตร์ที่แตกต่างกัน (รู ปที่ 2 ก.)
1.5 ศักยภาพน้ าบาดาลในพื้นที่
จากข้อมูลแผนที่ศกั ยภาพน้ าบาดาลในพื้นที่ พบว่าพื้นที่บริ เวณขอบแอ่ง ที่เป็ นภูเขาส่ วนใหญ่มีศกั ยภาพน้ าบาดาล
ค่อนข้างต่า มีค่าน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง ส่ วนพื้นที่ตรงกลางแอ่ง น้ าบาดาลมีศกั ยภาพค่อนข้างสู ง มีค่ามากกว่า
10 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง คุณภาพน้ าบาดาลส่วนใหญ่มีคุณภาพดี โดยค่าปริ มาณสารละลายรวมน้อยกว่า 500 มิลลิกรัม
ต่อลิตร (สี ฟ้า) (รู ปที่ 2 ข.)
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1.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถจัดหมวดหมู่รวมได้ท้ งั หมด 5 กลุ่ม ได้แก่กลุ่ม A พืชไร่ ไม้ผล
กลุ่ม F ป่ าไม้ กลุ่ม M ทุ่งหญ้า กลุ่ม U หมู่บา้ น ชุมชน และกลุ่ม W แม่น้ า หนอง บึง ลุ่ม ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะถูกนาไปใช้
พิจารณาในส่วนของการคายระเหย ในแบบจาลอง (รู ปที่ 2 ค.)

ก.แผนที่ธรณี วทิ ยา 1:250,000

ข.แผนที่ศกั ยภาพน้ าบาดาล

ค.แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

รู ปที่ 2 แผนที่ธรณี วทิ ยา ศักยภาพน้ าบาดาลและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1.7 บ่อน้ าบาดาล
ในการจัดทาแบบจาลองได้รวบรวมข้อมูลบ่อน้ าบาดาลทั้งหมด ที่มีการตรวจวัดระดับน้ าปกติ มาใช้พิจารณา
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ เพียงพอ และครอบคลุมทั้งพื้นที่ ศึกษา โดยใช้ขอ้ มูลบ่อน้ าบาดาล ปี พ.ศ. 2556 จานวน 37 บ่อ มีค่า
ระดับน้ าตั้งแต่ 88 – 132.7 เมตร รทก. และรวบรวมข้อมูลบ่อสู บน้ าบาดาลจานวน 370 บ่อ มีปริ มาณการใช้น้ ารวม
24,240 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
2.ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้โปรแกรม Visual Modflow
2.1 ทฤษฏีของแบบจาลอง
สมการการไหลของน้ าใต้ดิน (Groundwater Flow Equation)
แบบจาลองเชิงตัวเลขได้ถูกนามาใช้ในการแก้ปัญหาการจาลองการไหลน้ าใต้ดินโดยใช้สมการหลัก 2 สมการ
คือ สมการสมดุล (Continuity equation) และกฎของดาร์ซี่ (Darcy' law) (Fetter, 2001) เพื่อประยุกต์ให้ได้สมการการ
ไหลทัว่ ไปของน้ าใต้ดินที่มีความหนาแน่นคงที่ (Constant density) ผ่านตัวกลางซึ่งมีคุณสมบัติเป็ น Heterogeneous และ
Anisotropic ภายใต้สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา (Transient conditions) ดังสมการ
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h   
h   
h 
h
 K x     K y     K z    R  Ss 

x 
x  y 
y  z 
z 
t

(1)

เมื่อ Kx, Ky, Kz คือค่าสัมประสิทธิ์ของการซึมผ่าน (Hydraulic conductivity) ในแนว x, y, z ตามลาดับ [LT-1],
h คือความสูงของระดับความดันน้ า [L], Ss คือปริ มาณการกักเก็บจาเพาะ (Specific storage) [L-1], R คือ การเพิ่ม
(R>0) หรื อการลดลง (R<0) ของน้ าบาดาลในระบบต่อหน่วยปริ มาตรของชั้นน้ าต่อหน่วยเวลาที่น้ าเพิม่ หรื อลด [LT-1],
t คือเวลา [T] และ h คือการเปลี่ยนแปลงของความสูงระดับน้ าต่อเวลา
x

เพื่อแก้ปัญหาสมการที่ 1 ซึ่งอยูใ่ นรู ปสมการอนุพนั ธ์บางส่วน (Partial-Differential Equation) สามารถทาได้โดย
การใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (Numerical Method) ด้วยวิธีผลต่างเชิงอนุพนั ธ์ (Finite Difference Method)
2.2 แบบจาลองเชิงมโนทัศน์ (Conceptual model)
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะทางกายภาพและระบบการไหลของน้ าบาดาลในพื้นที่ศึกษา สาหรับนาไปใช้ใน
การกาหนดเงื่อนไขขอบเขตและแนวทางการสอบเทียบแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ต่อไปนั้น แบบจาลองเชิงมโนทัศน์
จะถูกสร้างขึ้นเป็ นอันดับแรกด้วยการพิจารณาข้อมูลต่างๆ ของพื้นที่ ศึกษาได้แก่ ลักษณะอุทกธรณี วิทยา อุทกวิทยา
สภาพภูมิประเทศ สภาพการใช้น้ าบาดาล สภาพดินและการใช้ที่ดิน ผลการศึกษาสามารถสร้างแบบจาลองเชิงมโนทัศน์
ของพื้นที่ศึกษาได้ดงั รู ปที่ 3 ซึ่ งสรุ ปได้วา่ ชั้นให้น้ าของแอ่งน้ าบาดาลชะอา – หัวหิ น ประกอบด้วย 3 ชั้น บางส่ วนของ
บริ เวณทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ ของแบบจาลองกาหนดให้เป็ นขอบเขตที่มีน้ าไหลผ่าน (General
Head Boundary) บริ เวณชั้นบนของแบบจาลองเป็ นขอบเขตที่มีการเพิ่มเติมของน้ า (Recharge Boundary) และขอบเขตที่
มีการคายระเหย (Evapotranspiration Boundary)
ในการออกแบบกริ ด (Grid design) ได้กาหนดกริ ดแต่ละช่องมีขนาด 250 x 250 เมตร การจาลองชั้นน้ า (Layer)
จะนาเข้าข้อมูลระดับด้านบน (Top) คือค่าระดับพื้นผิว (Ground surface elevation) โดยใช้ขอ้ มูลจากจุดความสู ง (Spot
Height) และประมาณค่าในช่วง (Interpolation) โดยวิธี Kriging เนื่ องจากเป็ นวิธีที่นิยมใช้ทางปฐพีวิทยาและธรณี วิทยา
(สุเพชร, 2555) การกาหนดระดับชั้นด้านล่าง (Bottom) ในชั้นน้ าต่างๆ ได้ใช้ขอ้ มูลชั้นดินชั้นหิ น (Lithologic log) ข้อมูล
การหยัง่ ธรณี หลุมเจาะ (Electrical log) และเพิ่มข้อมูลส่ วนที่ขาดโดยใช้ขอ้ มูลการสารวจธรณี ฟิสิ กส์ แบบแนวดิ่ง (Vertical
Resistivity) มาจัดทาภาคตัดขวางทางธรณี วทิ ยา (cross section) (รู ปที่ 3) และสามารถสรุ ปได้วา่ การจาลองชั้นน้ าจะแบ่ง
ออกเป็ น 3 ชั้น โดยชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ทรายแป้ ง (Silt) ทราย (Sand) ดินเหนี ยว (Clay) ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ทราย
(Sand) กรวด (Gravel) และสาหรับชั้นที่ 3 เป็ นชั้นหิ นแข็ง (Rock)
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Cross section

PCms1
PCms2

PCms1

L1 Qfd
L2 Qcl

L3 Rock

Gr

รู ปที่ 3 แบบจาลองเชิ งมโนทัศน์ (Conceptual model) จากการรวบรวมข้อมูลแนวภาคตัดขวาง (Cross section)
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล, 2558
2.3 ค่าคุณสมบัติช้ นั น้ าบาดาล
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การซึ มผ่าน (Hydraulic conductivity, K) ของชั้นหิ นอุม้ น้ า สามารถหาได้จากการสู บทดสอบ
(Pumping test) แต่สาหรับแบบจาลองนี้ ได้ใช้ค่าอ้างอิงจาก Domenico, Schwartz (1990) และกาหนดให้อตั ราส่ วน
ระหว่างค่าสัมประสิ ทธิ์การซึมผ่านในแนวดิ่งต่อสัมประสิ ทธิ์การซึมผ่านในแนวราบเท่ากับ 1:10
ค่าสัมประสิ ทธิ์การกักเก็บ (Storage) ตัวแปรทางชลศาสตร์ ที่ใช้ในการประเมินการกักเก็บของชั้นน้ าประกอบด้วย
3 ตัวแปร ได้แก่ ค่าความกักเก็บจาเพาะ (Specific storage, Ss), ค่าการให้น้ าจาเพาะ (Specific yield, Sy) และค่าความ
พรุ น (Porosity, n) ซึ่งได้อา้ งอิงมาจาก Spitz, Moreno (1996)

235

PMO16-8
ตารางที่ 2 ค่าคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นน้ าบาดาลที่ใช้ในแบบจาลอง
zone Layer

Hydraulic conductivity
(m/day)

Material

Kx

Ky

Kz

Storage
Ss(1/m)

Porosity
Sy

Eff.Por. Tot.Por.

1

silty to fine sand

1.3

1.3

0.13

0.0001

0.10

0.20

0.25

1

fine to coarse sand

1.5

1.5

0.15

0.0001

0.20

0.25

0.28

2

sandy gravel

2.5

2.5

0.25

0.001

0.21

0.28

0.30

2

medium to coarse sand

2.0

2.0

0.20

0.0001

0.20

0.15

0.30

3

meta sedimentary rock

0.8

0.8

0.08

1.00E-05 0.005

0.03

0.10

3

hard rock

0.7

0.7

0.07

1.00E-06 0.003

0.02

0.10

หมายเหตุ Ss
Sy
Eff. Por.
Tot. Por.

=
=
=
=

ค่าสัมประสิ ทธิ์การกักเก็บจาเพาะ
ค่าสัมประสิ ทธิ์การกักเก็บของชั้นหิ นให้น้ าไร้แรงดัน
Effective Porosity
Total Porosity

2.4 การประเมินอัตราการไหลซึมของน้ าฝนที่ไหลลงสู่แหล่งน้ าบาดาล (groundwater recharge)
ภายหลังจากได้ค่าปริ มาณฝนรายเดื อนจานวน 30 ปี ของแต่ละสถานี (ตารางที่ 1) จากวิธีการต่อข้อมูลฝนโดยใช้
แบบจาลอง HEC – 4 แล้ว ดาเนินการหาอิทธิพลของฝนแต่ละสถานีดว้ ยวิธีรูปธีเอสเส่น โพลีกอน (Thiessen Polygon) ดังรู ป
ที่ 1 ข.
จากพื้นที่รูปธีเอสเส่น โพลีกอน ที่ได้จะนามาซ้อนทับกับข้อมูลชั้นน้ าบาดาลในพื้นที่ เพื่อประเมินอัตราการไหลซึมของ
น้ าฝนที่ไหลลงสู่ แหล่งน้ าบาดาล ซึ่ ง วจี,สมชัย (2541)ได้เสนอตัวเลขสาหรับปริ มาณน้ าที่ไหลเติมลงสู่ น้ าใต้ดินไปเป็ นน้ า
บาดาล สาหรับทัว่ ประเทศ อยูใ่ นเกณฑ์ 7 – 15% ของปริ มาณฝนตกเฉลี่ยต่อปี โดยมีสมการอัตราการไหลซึมของน้ าฝนที่ไหล
ลงสู่แหล่งน้ าบาดาล ดังนี้
𝑅 = 𝐼𝑛𝑓 ∗ 𝑃 ∗ 𝐴 ..............……………….………...(2)
เมื่อ

R
Inf
P
A

= ปริ มาณน้ าฝนที่ไหลลงสู่แหล่งน้ าบาดาล (ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี )
= อัตราการซึมของน้ าฝนในชั้นหินแต่ละชนิด (เปอร์เซ็นต์)
= ปริ มาณน้ าฝน (เมตรต่อปี )
= พื้นที่รับน้ าฝน (ตารางกิโลเมตร)

การปรับแก้แบบจาลองจึงได้นาเกณฑ์ดงั กล่าวมาเป็ นค่าเริ่ มต้น แล้วทาการปรับเทียบค่าจนได้ค่าอัตราการซึมของฝน
สู่น้ าบาดาลที่อยูใ่ นเกณฑ์ยอมรับได้
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ตารางที่ 3 อัตราการไหลซึมของน้ าฝนที่ไหลลงสู่แหล่งน้ าบาดาล (วจี ,สมชัย, 2541)
ประเภทแหล่งนา้ บาดาล เฉลีย่ ต่ อปี )

อัตราการไหลซึม (%ของนา้ ฝนเฉลีย่ ต่ อปี )

หิ นร่ วน
หิ นแข็งอุม้ น้ ามาก
หิ นแข็งอุม้ น้ าปานกลาง
หิ นแข็งอุม้ น้ าน้อย

10
5
3
2

2.4 การปรับเทียบและตรวจพิสูจน์แบบจาลอง (Model Calibration and Verification)
การปรับเทียบแบบจาลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสม และสามารถนาไปใช้เป็ นตัวแทน
ของพื้นที่ศึกษา โดยเปรี ยบเทียบผลของระดับน้ าที่ได้จากแบบจาลองคณิ ตศาสตร์ กับระดับน้ าที่ได้จากการตรวจวัด ณ
บ่อสังเกตการณ์ โดยจะต้องมีผลการเปรี ยบเทียบอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ในที่น้ ี จะพิจารณาค่าทางสถิติ 2 ค่าเป็ นหลัก
ได้แก่ 1) ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสอง (Root Mean Squared Error, RMSE) โดยหากค่า RMSE
มีค่าน้อยแสดงว่าค่าระดับน้ าที่ได้จากแบบจาลองมีความใกล้เคียงกับค่าจากการตรวจวัด และ 2) ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
(Correlation Coefficient, r) ซึ่งแสดงความสอดคล้องระหว่างค่าจากแบบจาลองและค่าจากการตรวจวัด หากค่า r เข้าใกล้
1.0 แสดงว่าค่าจากแบบจาลองมีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่าจากการตรวจวัด การปรับเที ยบแบบจาลองจะเน้นปรับ
ค่าพารามิเตอร์ของชั้นน้ าที่ 2 เนื่องจากเป็ นชั้นน้ าบาดาลที่มีศกั ยภาพสูง
อย่างไรก็ตามก่อนที่ จะนาค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ไปใช้ จะต้องทาการตรวจพิสูจน์แบบจาลอง ก่อนเพื่อให้มนั่ ใจว่า
ค่าพารามิเตอร์เหล่านั้นสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั เหตุการณ์อื่นได้ ในกรณี น้ ีได้แบ่งชุดข้อมูลระดับน้ าบาดาลออกเป็ น
2 ชุด ชุดแรก จานวน 20 บ่อ สาหรับทาการปรับเทียบแบบจาลอง โดยมีค่าระดับน้ าอยูร่ ะหว่าง 88.00 – 125.65 ม.รทก.
ส่ วนชุดที่ 2 จานวน 17 บ่อ ใช้สาหรับทาการตรวจพิสูจน์แบบจาลอง โดยมีค่าระดับน้ าอยูร่ ะหว่าง 89.63 – 132.70 ม.
รทก. ดังแสดงตาแหน่งในรู ปที่ 1 ก.
2.5 การประเมินศักยภาพน้ าบาดาล
เมื่อได้แบบจาลองที่เป็ นตัวแทนพื้นที่ศึกษาแล้ว จะกาหนดการพัฒนาน้ าบาดาลที่ระดับค่าต่างๆ บริ เวณกลางแอ่ง
ชะอา-หัวหิ นในพื้นที่ศึกษา และพิจารณาผลกระทบจากค่าระดับน้ าบาดาลที่ลดลงบริ เวณขอบนอกพื้นที่โครงการฯ โดย
มีเกณฑ์กาหนดให้ระดับน้ าบาดาลที่ขอบนอกพื้นที่โครงการฯ ลดลงได้ไม่เกิน 5 เมตร เพื่อป้ องกันผลกระทบต่อบ่อน้ า
ตื้นของชาวบ้านนอกเขตพื้นที่โครงการฯ
การหาศักยภาพน้ าบาดาลในพื้นที่ทาได้โดยใช้ Drain Boundary Conditions ในพื้นที่พฒั นาน้ าบาดาล กาหนดค่าระดับ
สู บน้ าให้ลดลงทุกๆ 1 เมตร จากค่าระดับเริ่ มต้นที่ 90 เมตร นาค่าปริ มาณน้ าที่สามารถพัฒนาได้จากแบบจาลองมาหา
ความสัมพันธ์เทียบกับค่าระดับน้ าที่ลดลงที่ขอบนอกโครงการ จากนั้นนาไปสร้างกราฟเพื่อดูแนวโน้มดังแสดงในรู ปที่ 7
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ผลการวิจยั
ผลการปรับเทียบแบบจาลอง ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.922 และค่า RMSE เท่ากับ 4.206 เมตร
(รู ปที่ 4 ก) อย่างไรก็ตามค่า RMSE ของบ่อน้ าบาดาลที่อยูใ่ นพื้นที่ศึกษามีค่าเท่ากับ 2.284 เมตร ส่ วนผลการตรวจพิสูจน์
แบบจาลอง ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.937 และค่า RMSE เท่ากับ 4.915 เมตร (รู ปที่ 4 ข) โดยมีค่า RMSE
ของบ่อน้ าบาดาลที่อยูใ่ นพื้นที่ศึกษามีค่าเท่ากับ 1.245 เมตร ซึ่ งผลการปรับเทียบและตรวจพิสูจน์อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้เนื่องจากพื้นที่ศึกษามีความแตกต่างของพื้นที่ค่อนข้างมาก ดังนั้น แบบจาลองที่พฒั นาขึ้นสามารถใช้เป็ นตัวแทนของ
พื้นที่ศึกษา และสามารถใช้ในการวิเคราะห์ศกั ยภาพน้ าบาดาลต่อไปได้

ก. ผลการปรับเทียบแบบจาลองการไหลของน้ าใต้ดิน

ข. ผลการตรวจพิสูจน์แบบจาลองการไหลของน้ าใต้ดิน
รู ปที่ 4 ผลการปรับเทียบและผลการตรวจพิสูจน์แบบจาลองการไหลของน้ าใต้ดิน
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ผลการจาลองสภาพการไหลปั จจุบนั แบบสภาวะคงที่ พบว่าน้ าบาดาลจะไหลสู่ กลางแอ่ง เนื่ องจากพื้นที่ ดา้ นข้าง
เป็ นภูเขา ฝนที่ตกลงมารวมถึงปริ มาณน้ าไหลเติมจึงไหลลงมารวมที่กลางแอ่งซึ่ งเป็ นชั้นตะกอนกรวด ทราย โดยมีค่า
ความแตกต่างของระดับน้ าบาดาลอยูร่ ะหว่าง 91 – 140 เมตร รทก. ค่าความสู งของระดับน้ าที่กลางแอ่งของพื้นที่ศูนย์ฯ
อยูท่ ี่ 91 เมตร รทก. และขอบด้านล่างของพื้นที่ศูนย์ฯอยูท่ ี่ 93 เมตร รทก. (รู ปที่ 5)
คาอธิบายสัญลักษณ์
เส้นชั้นระดับความสูงของระดับน้ าบาดาลทุกๆ
1 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง

ขอบเขตพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาฯ

เส้นแสดงทิศทางการไหลของน้ าบาดาล

รู ปที่ 5 ค่าระดับน้ าใต้ดินและทิศทางการไหลในสภาพการไหลปั จจุบนั แบบสภาวะคงที่
ผลการจาลองศักยภาพการพัฒนาน้ าบาดาล โดยกาหนดให้ระดับน้ าบาดาลที่ขอบนอกลดลงได้ไม่เกิน 5 เมตร เพื่อ
ป้ องกันผลกระทบต่อบ่อน้ าตื้นของชาวบ้านที่ นอกเขตพื้นที่ โครงการ พบว่าระดับน้ าที่ กลางแอ่งลดลง จาก 91 เมตร
รทก.มาอยูท่ ี่ 77 เมตร รทก. และขอบด้านล่างลดลง จาก 93 เมตร มาอยู่ที่ 89 เมตร รทก. โดยทิ ศทางการไหลของน้ า
บาดาลยังคงไหลเข้าสู่กลางแอ่งเหมือนเดิม แต่ความชันของเส้นชั้นระดับน้ าจะเพิ่มสู งขึ้น โดยสามารถพัฒนาน้ าบาดาล
ได้ถึง 2.62 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (รู ปที่ 6)
คาอธิบายสัญลักษณ์
เส้นชั้นระดับความสูงของระดับน้ าบาดาล จาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง

ขอบเขตพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาฯ
เส้นแสดงทิศทางการไหลของน้ าบาดาล

รู ปที่ 6 ค่าระดับน้ าบาดาลและทิศทางการไหลหลังพัฒนาน้ าบาดาล ที่ระดับน้ าลดที่ขอบโครงการไม่เกิน 5 เมตร
จากกราฟแสดงค่าระดับน้ าบาดาลที่ลดลงกับปริ มาณน้ าบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ พบว่าสามารถแบ่งการพัฒนาได้
เป็ น 2 ช่วง คือช่วงแรก หากยอมให้ระดับน้ าที่ขอบลดลงประมาณ 2 เมตร พบว่าสามารถพัฒนาน้ าบาดาลได้ 1.50 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี และช่วงที่สอง หากยอมให้ระดับน้ าที่ขอบลดลงประมาณ 4 เมตร พบว่าสามารถพัฒนาน้ าบาดาลได้
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ปริ มาณสูงถึง 2.50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แต่หลังจากเพิ่มระยะน้ าลดตั้งแต่ 4 จนถึง 5 เมตร พบว่าปริ มาณน้ าที่พฒั นา
ได้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงควรพัฒนาน้ าบาดาลที่ระยะน้ าลดที่ 4 เมตร จึงจะได้ประสิ ทธิผลสูงสุด (รู ปที่ 7)
เส้นแสดงระดับน้ าลดสูงสุดที่ยอมให้ลดลง

รู ปที่ 7 ปริ มาณน้ าบาดาลที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ ภายใต้เงื่อนไขให้ระดับน้ าที่ขอบนอกพื้นที่ลดลงไม่เกิน 5 เมตร
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การประเมินศักยภาพของน้ าบาดาลในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้โปรแกรม Visual Modflow (V.2011.1) สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) การสอบเทียบแบบจาลองโดยใช้ค่าระดับน้ าใต้ดินเป็ นตัวตรวจสอบแบบจาลอง พบว่าค่าระดับน้ าบาดาลที่บ่อน้ า
บาดาลหรื อบ่อสังเกตการณ์มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่แบบจาลองจาลองคานวณได้ โดยให้ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ
0.922 และค่า RMSE เท่ากับ 4.206 เมตร ส่วนผลการตรวจพิสูจน์แบบจาลอง ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ
0.937 และค่า RMSE เท่ากับ 4.915 เมตร เนื่องจากพื้นที่ศึกษาเป็ นพื้นที่ที่มีความแตกต่างของค่าระดับในพื้นที่มาก โดยมี
ค่าระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางตั้งแต่ 20 – 600 เมตร การสอบเทียบค่าระดับน้ าบาดาลทั้งแอ่ง จึงได้ค่า
RMSE ค่อนข้างสูง ซึ่งเป็ นผลมาจากบริ เวณขอบแอ่งมีค่าระดับน้ าสูง แต่หากพิจารณาเฉพาะพื้นที่กลางแอ่งที่มีความ
ต้องการพัฒนา พบว่าค่า RMSE จะมีค่าเพียง 2.284 และ 1.245 เมตร สาหรับการสอบเทียบและตรวจพิสูจน์ตามลาดับ
ดังนั้นค่าที่ได้น้ ีถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แบบจาลองที่พฒั นาขึ้นจึงสามารถใช้เป็ นตัวแทนของพื้นที่ศึกษา และ
สามารถใช้ในการวิเคราะห์ศกั ยภาพน้ าบาดาลต่อไปได้
2) ผลการจาลองการพัฒนาศักยภาพน้ าบาดาล พบว่าระดับน้ าที่กลางแอ่งลดลง จาก 91 เมตร รทก.มาอยูท่ ี่ 77 เมตร
รทก. และขอบด้านล่างลดลง จาก 93 เมตร มาอยูท่ ี่ 89 เมตร รทก. โดยมีทิศทางการไหลของน้ าบาดาลยังคงไหลเข้าสู่
กลางแอ่งเหมือนเดิม แต่ความชันของเส้นชั้นระดับน้ าจะเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถพัฒนาน้ าบาดาลได้ถึง 2.62 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี จากกราฟพบว่าสามารถแบ่งการพัฒนาได้เป็ น 2 ช่วง คือช่วงแรก หากยอมให้ระดับน้ าที่ขอบลดลง
ประมาณ 2 เมตร พบว่าสามารถพัฒนาน้ าบาดาลได้ 1.50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และช่วงที่สอง หากยอมให้ระดับน้ าที่
ขอบลดลงประมาณ 4 เมตร พบว่าสามารถพัฒนาน้ าบาดาลได้สูงถึง 2.50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แต่เมื่อเพิ่มระยะน้ าลด
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จาก 4 เมตรเป็ น 5 เมตร พบว่าปริ มาณน้ าบาดาลที่พฒั นาได้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงควรพัฒนาน้ าบาดาลโดยยอม
ให้ระดับน้ าบาดาลบริ เวณขอบพื้นที่โครงการลดลงที่ 4 เมตร จึงจะได้ประสิ ทธิผลสูงสุด
ในการศึกษานี้ใช้ขอ้ มูลน้ าฝนเฉลี่ย 30 ปี ของแต่ละสถานี ดังนั้นในอนาคตงานวิจยั นี้ ควรพิจารณาถึงปี น้ าแล้ง และ
จาลองในสถานการณ์ต่อเนื่อง 30 ปี
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