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การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมิ นทิ ศทางการไหลของน้ าบาดาลรอบสถานประกอบการฝั งกลบขยะ
อาเภอจอมบึ ง จังหวัดราชบุ รี โดยใช้โปรแกรม Visual MODFLOW ในการจาลองน้ าบาดาลเชิ งคณิ ตศาสตร์ ใน 3 มิ ติ
แบบจาลองครอบคลุมพื้นที่ 3.6 ตร.กม. ประกอบด้วย 100 แถว 90 คอลัมน์ 14 ชั้น และทาการปรับเทียบแก้ค่าพารามิเตอร์
ด้วยโปรแกรม PEST ในสภาวะคงที่ โดยใช้ค่าระดับน้ าบาดาล ปี พ.ศ. 2556-2559 จากบ่อสังเกตการณ์จานวน 16 บ่อ ผล
การศึกษาพบว่าแบบจาลองสามารถจาลองทิศทางการไหลของน้ าบาดาลสอดคล้องกับข้อมูลในภาคสนาม โดยมีค่าเฉลี่ย
รากที่สองของการคลาดเคลื่อน (RMS) 0.546 เมตร ซึ่งสามารถเป็ นตัวแทนของระบบน้ าบาดาลในพื้นที่ และประยุกต์ใน
การจาลองการเคลื่อนที่ของมลสารเพื่อคาดการณ์ผลกระทบต่อแหล่งน้ าบาดาลในอนาคตได้
ABSTRACT
This study aims to assess the flow direction of groundwater. The groundwater model was developed with
Visual MODFLOW for solving three-dimensional groundwater flow. The model domain covers the area of 3.6 km2,
consisting of 100 rows, 90 columns and 14 layers. This model was calibrated using Parameter ESTimation (PEST)
module with the observed groundwater levels during 2012-2016 under the steady-state condition. The results showed
that the model can simulate the groundwater flow direction corresponding to the field observed data. The root mean
square error (RMS) is approx. 0.546 m, which can well represent the groundwater system of the area. This model is
further used to simulate the mass transport to predict the adverse impact on groundwater.
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* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณี วิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
** รองศาสตราจารย์ ภาควิชาธรณี วิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
*** นักธรณี วิทยาชานาญการพิเศษ กรมทรั พยากรนา้ บาดาล

111

PMO5-2
บทนำ
ปั จจุ บัน ประเทศไทยกาลังประสบปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของทรั พยากรน้ าบาดาลทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพจากผลกระทบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเติบโตทางสังคมเมืองและเศรษฐกิจ ทาให้แหล่งน้ าบาดาลมีความเสี่ ยง
ต่อการปนเปื้ อนมลพิษสูงมากขึ้น ซึ่งพื้นที่ศึกษา ได้แก่ พื้นที่บริ เวณใกล้เคียงแหล่งฝังกลบขยะใน อาเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุ รี เพื่ อ อธิ บ ายทิ ศทางการไหลของน้ าบาดาลรอบพื้ น ที่ ดังกล่าวและเป็ นข้อมู ลพื้ น ฐานที่ เป็ นประโยชน์ ในการ
ประเมินศักยภาพแหล่งน้ าบาดาล ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มของการปนเปื้ อนเพื่อวางแนวทางในการติดตามและฟื้ นฟู
พื้นที่ ต่อไป จึ งเป็ นที่ มาของการศึ กษาวิจยั ในครั้งนี้ โดยการศึ กษามีการประยุกต์ใช้แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ เป็ น
เครื่ องมือในการคานวณและจาลองทิศทางไหลของน้ าบาดาลเพื่อเป็ นตัวแทนระบบอุทกธรณี วิทยาของพื้นที่ เพื่ออธิบาย
ทิศทางการไหลของน้ าบาดาลในพื้นที่
วัตถุประสงค์ กำรศึกษำ
เพื่อประเมินทิศทางการไหลของน้ าบาดาล โดยใช้โปรแกรม Visual MODFLOW ในการจาลองน้ าบาดาลเชิง
คณิ ตศาสตร์ใน 3 มิติ
วิธีกำรศึกษำ
1. รวบรวมข้อมูลและข้อมูลในภาคสนาม
1.1 พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ ศึกษาตั้งอยู่เขตตาบลรางบัว อาเภอจอมบึ ง และ ตาบลน้ าพุ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อยู่ในแผนที่ ภูมิ
ประเทศ มาตราส่ ว น 1 : 50,000 พิ กัด ตะวัน ออก 563000 ถึ ง 565000 และ พิ กัด เหนื อ ตั้งแต่ 1497000 ถึ ง 1499000
ครอบคลุม 3.6 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็ นแอ่งที่ราบตะกอนเชิงเขา ทิศตะวันออกติดกับเขาทะลุ ภูมิประเทศ
มีระดับความสู งช่วง 80-100 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่านกลางพื้นที่จากทิศเหนือลง
ทิศใต้ โดยแหล่งฝังกลบขยะอยูต่ รงกลางของพื้นที่ ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แผนที่ขอบเขตพื้นที่ศึกษา อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
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1.2 ข้อมูลชุดดิน
จากแผนที่ขอ้ มูลชุดดินรายจังหวัดราชบุรีของกรมพัฒนาที่ดิน (2550) ได้แบ่งลักษณะดินตามคุณสมบัติทาง
ชลศาสตร์ ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ ดินที่น้ าซึ มผ่านได้ชา้ ปานกลาง มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การยอมให้น้ าซึ มผ่านอยูร่ ะหว่าง
0.48-1.5 เมตรต่อวัน พบบริ เวณทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษา ส่ วนดินที่น้ าซึ มผ่านได้ค่อนข้างดี มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การยอม
ให้น้ าซึมผ่านอยูร่ ะหว่าง 1.5-3.0 เมตรต่อวัน พบบริ เวณทางทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษา แสดงใน รู ปที่ 2
1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากแผนที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ ดิน (2550) แสดงให้เห็ น พื้นที่ ศึกษา ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่
เกษตรกรรม ได้แก่ ลาไย อ้อย มันสาปะหลัง พื้นที่ดา้ นทิศตะวันออกเป็ นเขาสูง จัดให้เป็ นพื้นที่ป่าไม้ และเขตชุมชนที่อยู่
ในพื้นที่ ได้แก่ บ้านเนิ นสู ง ตาบลรางบัว อยู่ทางทิ ศตะวันตก และทางทิ ศใต้ของพื้นที่ เป็ นบ้านหนองแก ตาบลน้ าพุ
อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เขตพื้นที่ประกอบการ มี 3 แห่ งได้แก่ บริ ษทั โรงโม่งหิ น ตั้งอยูท่ างทิศเหนือของพื้นที่
สถานประกอบการฝังกลบขยะเป็ นบริ ษทั ที่รับวัสดุเหลือใช้และเคมีภณ
ั ฑ์ที่ไม่ใช้แล้วมารี ไซเคิล และฝังกลบสิ่ งปฏิกูล
ตามกฎหมายกาหนด เปิ ดดาเนิ นการตั้งแต่ พ.ศ. 2545 จนถึงปั จจุบนั ตั้งอยูบ่ ริ เวณตรงกลางของพื้นที่ ส่วนทางทิศใต้ เป็ น
ฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ แสดงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในรู ปที่ 3

โรงโม่งหิน

สถำนประกอบกำร
ฝังกลบขยะ

สถำนประกอบกำร
ฝังกลบขยะ

ฟำร์ มสุ กร

รู ปที่ 2 แผนที่แสดงการซึมผ่านของดิน
(ดัดแปลงจาก กรมพัฒนาที่ดิน, 2550)

รู ปที่ 3 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
(ดัดแปลงจาก กรมพัฒนาที่ดิน, 2550)

1.4 แหล่งน้ าผิวดิน
พื้นที่ศึกษามีลาห้วยธรรมชาติ คือ ห้วยน้ าพุ มีทิศทางการไหลจากทิศเหนื อลงสู่ ทิศใต้ ซึ่งอยูท่ างด้านตะวันออก
ของสถานประกอบการฝังกลบขยะพบน้ าซับเป็ นต้นกาเนิ ดของห้วยน้ าพุ ไหลจากบริ เวณหมู่ที่ 8 บ้านเนิ นสู ง ตาบลรางบัว
ผ่านตาบลน้ าพุ และไหลลงห้วยนกกระจิบและออกสู่แม่น้ าแม่กลอง
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1.5 ปริ มาณน้ าฝน
จากข้อมูลปริ มาณน้ าฝนของกรมชลประทาน ที่ ใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษา ได้แก่ สถานี K.61 (47042) บ้านด่าน
ทับตะโก อาเภอจอมบึ ง ตั้งแต่ปี 2546 ถึ งปี 2559 ปริ มาณน้ าฝนต่อปี เฉลี่ย 1,039 มิ ลลิเมตร ปริ มาณน้ าฝนต่ าสุ ด 778
มิลลิเมตร และปริ มาณน้ าฝนสูงสุด 1,300 มิลลิเมตร
1.6 สภาพธรณี วทิ ยาและอุทกธรณี วทิ ยา
จากแผนที่ ธรณี วิท ยาของกรมทรั พ ยากรธรณี (2542) พบว่า สภาพธรณี วิท ยาในพื้ นที่ ศึ กษาส่ วนใหญ่ เป็ น
ตะกอนเศษหิ นเชิงเขา กรวด ทราย อายุควอเทอร์ นารี กระจายตัวทางทิศตะวันตกของพื้นที่และหิ นปูนเนื้ อโดโลไมต์ใน
กลุ่มหิ นราชบุรี (Pr) อายุเพอร์ เมียน กระจายตัวทางทิศตะวันออกของพื้นที่ (รู ปที่ 4) ส่ วนสภาพอุทกธรณี วิทยาพิจารณา
จากแผนที่น้ าบาดาลรายจังหวัดของกรมทรัพยากรธรณี (2543) พบว่า ชั้นหิ นให้น้ าในพื้นที่รองรับด้วยหิ นชั้นกึ่งแปร อายุ
เพอร์ เมียน-คาร์ บอนิ เฟอรัส (PCms) และหิ นคาร์ บอเนต (Pc) ประเภทหิ นปูน ความลึกชั้นน้ าบาดาลระดับลึก มีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นช่วง 24-97 ม. สามารถพัฒนาน้ าได้ในเกณฑ์ 2 – 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง คุณภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดี (รู ปที่ 5)

รู ปที่ 4 แผนที่ธรณี วทิ ยา มาตราส่ วน 1: 1,000,000
(ดัดแปลงจากกรมทรัพยากรธรณี , 2542)

รู ปที่ 5 แผนที่อุทกธรณี วทิ ยา มาตราส่วน
(ดัดแปลงจากกรมทรัพยากรธรณี , 2543)

1.7 ข้อมูลบ่อน้ าบาดาล
จากข้อมูลการสารวจระดับน้ าบาดาลของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลที่ ทาการติดตามตรวจวัดระดับน้ าปกติใน
พื้นที่ศึกษา เริ่ มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง 2559 จานวนบ่อน้ าบาดาล 38 บ่อ รวมทั้งสิ้นจานวน 9 ครั้ง ประกอบด้วย บ่อน้ าตื้น
ของชาวบ้าน บ่ อสังเกตการณ์ ของสถานประกอบการฝั งกลบขยะและบ่ อน้ าบาดาลระดับลึก โดยมี ระดับน้ าปกติ อยู่
ในช่วงระหว่าง 1- 12 เมตร เมื่อเที ยบจากระดับพื้นผิวดิ น ซึ่ งเป็ นข้อมูลทั้งหมดที่ นามาใช้ในการจัดทาแบบจาลองการ
ไหลของน้ าบาดาลในการศึกษาครั้งนี้

114

PMO5-5
2. การจัดทาแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Visual MODFLOW
โปรแกรม Visual MODFLOW Version 2010.1 เป็ นโปรแกรมท าแบบจาลองน้ าบาดาลในการศึ กษาครั้ งนี้
ภายในมี แ พ็ ค เก็ จ MODFLOW (Modular finite-difference groundwater FLOW model) พัฒ นาโดย U.S. Geological
Survey ที่ใช้คานวณค่าการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าบาดาล ด้วยแบบไฟไนต์ดิฟเฟอร์ เรนซ์ (Finite Difference Method)
และนิ ยมใช้ในการคานวณการไหลของน้ าบาดาลในระบบ 3 มิติ สมการหลัก (Governing equation) ที่ใช้ในการคานวณ
การไหลของน้ าดาล (McDonald and Harbaugh, 2000) ตามสมการ (1)
,

(1)

ล(1)

โดยที่ Kx, Ky, Kz เป็ นค่าสัมประสิ ทธิ์ การยอมให้น้ าซึ มผ่าน ในแนวแกน x, y และ z [L/T], h เป็ นระดับแรงดัน
น้ าบาดาล [L], Ss เป็ นการกักเก็บจาเพาะ (specific storage) [1/L], t เป็ นเวลา [T], W เป็ นอัตราการเพิ่มหรื อสูญเสี ยน้ า [L3/T]
2.1 แบบจาลองเชิงมโนทัศน์ (Conceptual model)
แบบจาลองเชิงมโนทัศน์ได้จากการประเมินข้อมูลระบบอุทกธรณี วทิ ยา เป็ นตัวแทนของระบบอุทกธรณี วิทยา
ในสภาพจริ ง องค์ประกอบที่สาคัญของแบบจาลองเชิงมโนทัศน์คือลักษณะโครงร่ างทางอุทกธรณี วทิ ยา (hydrogeologic
framework) ได้จากการสารวจธรณี วทิ ยา อุทกวิทยา สภาพภูมิประเทศ และการวิเคราะห์ทางชลศาสตร์ โดยทัว่ ไปข้อมูล
ที่วเิ คราะห์ได้จะอยูใ่ นรู ปของ block diagram แบบจาลองเชิงมโนทัศน์ใช้กาหนดขนาดและขอบเขตของแบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ และใช้ในการออกแบบขนาดของกริ ด ซึ่ งการสร้างแบบจาลองเชิงมโนทัศน์จะช่วยทาให้เข้าใจระบบทาง
อุทกธรณี วิทยาได้ง่ายขึ้น และจัดเตรี ยมข้อมูลนาเข้าแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ให้อยูใ่ นรู ปที่พร้อมจะนาไปจาลองได้
ต่อไป
สาหรับระบบอุทกธรณี วทิ ยาประกอบด้วยชั้นหิ นให้น้ า 2 ชั้นได้แก่ ชั้นหิ นให้น้ าระดับตื้น มีความลึกไม่เกิน 15
เมตร เป็ นตะกอนทรายปนดินเหนี ยว รวมถึงหิ นผุของหิ นปูน และชั้นหิ นให้น้ าหิ นปูนเนื้ อแน่น เป็ นชั้นหิ นให้น้ าระดับ
ลึก แสดงในภาคตัดขวางอุทกธรณี วทิ ยาแสดงในรู ปที่ 6 มีความสัมพันธ์กนั จัดให้เป็ นชั้นน้ ามีแรงดัน(confined aquifer)
และชั้นน้ ากึ่งมีแรงดัน (semi-confined aquifer) มีทิศทางการไหลของน้ าบาดาลในพื้นที่ไหลจากทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือสู่
ทิศใต้เช่นเดียวกับ ห้วยน้ าพุ แสดงในรู ปที่ 7 โดยค่าระเหยในพื้นที่มีค่าต่ามาก จึงไม่นามาคานวณในครั้งนี้
2.2 การจัดทาแบบจาลองการไหลของน้ าบาดาล
แบบจาลองที่ ใช้เป็ นแบบไฟไนต์ดิฟเฟอร์ เรนซ์กริ ด (Finite-Difference grid) วัตถุประสงค์เพื่อจาลองสภาพ
อุทกธรณี วิทยาของพื้นที่ ในรู ป 3 มิติ โดยมีความละเอียดในระดับท้องถิ่น (Local Scale) ครอบคลุมพื้นที่ ศึกษาทั้งหมด
3.6 ตารางกิโลเมตร ซึ่ งมีความกว้าง 1.8 กิโลเมตร และยาว 2 กิโลเมตร ข้อมูลที่ใช้ในทุกขั้นตอนเป็ นค่าเฉลี่ยตลอดรายปี
ซึ่งเป็ นการจาลองในสภาวะคงที่ โดยกาหนดสมมุติฐานให้ (1) ชั้นหิ นให้น้ าได้จากรอยแตก รอยแยกของชั้นหิ น ซึ่งมีการ
กระจายตัวของรอยแตกไม่แน่นอน แต่ให้ถือเสมือนว่าชั้นหิ นให้น้ าเป็ นเสมือนตัวกลางที่มีรูพรุ น (2) ชั้นหิ นให้น้ ามีความ
ไม่เป็ นเนื้ อเดี ยวกัน (heterogeneous) และมี คุณ สมบัติทางชลศาสตร์ ท้ งั 3 ทิ ศทางแตกต่างกัน (anisotropy) (3) สภาพ
ระดับน้ า (hydraulic head) เป็ นระดับแรงดันน้ าบาดาล ใช้ขอ้ มูลที่ ได้จากการตรวจวัดเฉลี่ยระหว่าง กันยายน 2556 ถึง
มิถุนายน 2559 (กรมทรัพยากรน้ าบาดาล, 2559)
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รู ปที่ 6 ภาคตัดขวางทางอุทกธรณี วทิ ยา
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รู ปที่ 7 แผนที่แสดงทิศทางการไหลของน้ าบาดาลในพื้นที่
2.3 การออกแบบและสร้างแบบจาลอง
2.3.1 การออกแบบกริ ด
การจัด แบ่ ง กริ ดพื้ น ที่ ห รื อ แบ่ ง พื้ น ที่ ใ นการค านวณ
ออกเป็ นพื้นที่เล็ก ๆ โดยมีขนาดของกริ ดเซล เท่ากับ 20 x 20 เมตร
ในแนวนอนและแนวตั้ง จานวน 100 แถว 90 คอลัมน์ และแบ่งชั้น
(layer) ออกเป็ น 14 ชั้น โดยความหนาของแต่ละชั้นจะมีค่าไม่คงที่
(Variable thickness) รวมกริ ดเซลทั้งสิ้ น 126,000 กริ ดเซล (รู ปที่ 8)
โดยก าหนดแบ่ ง ชั้น ตามหน่ วยหิ น ทางอุ ท กธรณี วิท ยาที่ ได้จาก
แบบจ าลองเชิ ง มโนทัศ น์ แ ละภาพตัด ขวางทางอุ ท กธรณี วิท ยา
ได้แก่ ชั้นที่ 1 เป็ นตะกอนดินเหนียว ทราย และทรายแป้ ง ชั้นที่ 2-3
เป็ นหิ นปูนผุ และชั้นที่ 4-14 เป็ นหิ นปูนเนื้อแน่น
รู ปที่ 8 การออกแบบกริ ดในแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์
2.3.2 ความสูงของระดับพื้นผิวดิน
ค่าความสูงของระดับพื้นผิวดินในชั้นที่ 1 ของพื้นที่ ได้มาจากระดับความสูงจากแผนที่ภูมิประเทศ (กรมแผนที่
ทหาร, 2556) ระวางที่ 4936 II อาเภอจอมบึง มีความละเอียดระดับ 20 เมตร ร่ วมกับข้อมูลรังวัดระดับในภาคสนาม (กรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล, 2557) โดยจัดเตรี ยมข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS) และประมวลพื้นที่ ผิวด้วยวิธี
Kriging แบบจาลองมีระดับความสูงสูงสุดเท่ากับ 215 เมตร รทก. และระดับต่าสุดเท่ากับ 0 เมตร รทก.

117

PMO5-8
2.3.3 การกาหนดขอบเขตของแบบจาลอง
การกาหนดขอบเขตของแบบจาลองพิ จารณาจากทั้งขอบเขตลักษณะทางกายภาพ และขอบเขตทางอุ ท ก
ธรณี วิทยา (hydrogeological boundaries)ได้แก่ แม่น้ า และแนวสันปั นน้ า (groundwater divides) ตลอดจนทิ ศทางการ
ไหลของน้ าบาดาล โดยกาหนดให้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของแบบจาลองกาหนดให้เป็ นขอบเขตที่มีน้ าไหลผ่าน
(General Head Boundary) ทิ ศตะวันออกเป็ นแนวสันเขาของเขาทะลุ กาหนดเป็ นขอบเขตที่ น้ าไม่ไหลผ่าน (No flow
boundary) และด้านบนเป็ นขอบเขตที่ มีการเปลี่ ยนแปลงของระดับน้ า จากตัวแปรต่างๆ เช่ น การเพิ่ม เติ มน้ าบาดาล
(Recharge) การสู บน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ และการซึ มของน้ าบาดาลกับห้วยน้ าพุ และขอบเขตด้านล่างเป็ นหิ นปูนเนื้ อแน่น
กาหนดเป็ นขอบเขตที่น้ าไม่ไหลผ่าน (No flow boundary)
2.3.4 ขอบเขตแม่น้ า
ขอบเขตแม่น้ ากาหนดตามลักษณะเส้นทางของลาห้วยน้ าพุที่ปรากฏในแผนที่ภูมิประเทศ โดยแต่ละกริ ดจะมีค่า
ความนา (Conductance, C) ตามสูตรคานวณดังสมการที่ 2 (Eq. 2)
C = KLW/M

(Eq. 2)

กาหนดให้ K เป็ นค่าสัมประสิ ทธิ์การยอมให้น้ าซึมผ่านของตะกอนท้องน้ า (เมตร/วินาที) , L เป็ นความยาว
ของแม่น้ า (เมตร), W เป็ นความกว้างของแม่น้ า (เมตร) และ M เป็ นความหนาของตะกอนท้องน้ า (เมตร)
2.3.5 การเพิ่มเติมน้ า
ปริ มาณการเพิ่มเติมน้ าที่ เติมเข้าสู่ ช้ นั น้ าบาดาลได้จากข้อมูลปริ มาณน้ าฝนจากกรมชลประทาน ในช่วงปี พ.ศ.
2546 ถึง พ.ศ. 2559 ข้อมูลน้ าฝนได้จากสถานี K.61 (47042) บ้านด่านทับตะโก อาเภอจอมบึง พิจารณาร่ วมกับสภาพทาง
อุทกธรณี วทิ ยาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยแบ่งพื้นที่การกระจายตัวออกเป็ น 4 โซนหลักและกาหนดเบื้องต้น คิดเป็ น
2, 5, 8, และ 15 % ของปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย ซึ่งได้แก่ 20, 50, 80 และ 150 มิลลิเมตร/ปี ตามลาดับ (รู ปที่ 9)
2.3.6 สัมประสิ ทธิ์การยอมให้น้ าซึมผ่าน
สัมประสิ ทธิ์ การยอมให้น้ าซึ มผ่าน แบ่งเป็ น 3 หน่วยหิ น ได้แก่ 1) ชั้นตะกอน ทรายและดินเหนียว 2) ชั้นหิ นผุ
ของหิ นปูนเนื้อโดโลไมท์ และ 3) หิ นปูนเนื้ อแน่น กาหนดค่าเบื้องต้น ดังแสดงในตารางที่ 1 เนื่องจากในพื้นที่ศึกษาไม่มี
ผลการสู บทดสอบ และกาหนดให้ช้ นั หิ นมีคุณสมบัติเป็ น anisotropy โดยมีอตั ราส่วนระหว่างค่าสัมประสิ ทธิ์การยอมให้
น้ าซึ มผ่านในแนวดิ่ งต่อสัมประสิ ทธิ์ การยอมให้น้ าซึ มผ่านในแนวราบมีค่าคงที่ คือ มีอตั ราส่ วน 1: 10 ซึ่ งลักษณะการ
วางตัวของชั้นหิ นและการกระจายตัวของค่าสัมประสิ ทธิ์การยอมให้น้ าซึมผ่าน (รู ปที่ 10)
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รู ปที่ 9 พื้นที่การเพิ่มเติมน้ าในระบบ

แถวที่ 50

รู ปที่ 10 สัมประสิ ทธิ์การยอมให้น้ าซึมผ่าน
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิ ทธิ์การซึมผ่านที่กาหนดในแบบจาลองก่อนทาการปรับแก้
พารามิเตอร์

หน่วยหิ น

K1
K2
K3

Qfd & Qt
Lw
Lm

ค่าสัมประสิ ทธิ์การยอมให้น้ าซึมผ่าน, (K, เมตร/วัน)
Kx
Ky
Kz
2.0
2.0
0.2
0.4
0.4
0.04
0.1
0.1
0.01
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2.4 การปรับเทียบแก้ค่าในแบบจาลอง (Model Calibration)
การปรับเที ยบแบบจาลองคือการปรับค่าตัวแปรที่ นาเข้าแบบจาลอง จนค่าระดับน้ าที่ ได้จากการคานวณจาก
แบบจาลองและค่าที่วดั จากสนาม มีความคลาดเคลื่อนอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดเกณฑ์ไว้
ที่ค่า Root Mean Squared Error (RMS) ไม่เกิน 2 เมตร ถ้าระดับน้ าที่วดั ในสนามและจากการคานวณมีค่า RMS ไม่เกิน 2
เมตร และมีค่า Normalized Root Mean Squared (NRMS) มีค่าไม่เกิน 10 % ถือได้วา่ ผลการจาลองนั้นอยูใ่ นช่วงที่ยอมรับ
ได้
การปรับเทียบโดยใช้โปรแกรม PEST (Parameter ESTimation) สามารถคานวณปรับเทียบแบบจาลองได้แบบ
อัตโนมัติ ซึ่งพื้นที่ศึกษาใช้ขอ้ มูลระดับน้ าเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2556-2559 จากบ่อสังเกตการณ์ 16 บ่อ ซึ่งกระจายตัวส่วนใหญ่
อยูท่ างตอนกลางและทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของพื้นที่ ทาการปรับเปลี่ยนตัวแปรได้แก่ สัมประสิ ทธิ์ การยอมให้น้ าซึมผ่าน
และอัตราการเพิ่มเติมน้ า ให้อยูใ่ นช่วงค่าที่เป็ นไปได้ของพารามิเตอร์น้ นั ๆ
ผลกำรศึกษำ
ผลจากการปรับเที ยบแก้ค่าตัวแปรในแบบจาลอง ได้แก่ อัตราการเพิ่มเติมน้ า และสัมประสิ ทธิ์ การยอมให้
น้ าซึ มผ่าน แสดงดังตารางที่ 2 และผลการเปรี ยบเที ยบค่าระดับน้ าที่ วดั ในบ่ อสังเกตการณ์ และจากการคานวณ ได้ค่า
Absolute Residual Mean (ARM) 0.453 เมตร ค่ า Root mean square error (RMS) 0.546 เมตร และค่ า Normalized root
mean square error (NRMS) 6.575 เปอร์ เซ็นต์ แสดงในรู ปที่ 11 และเส้นแสดงระดับแรงดันน้ าที่ เท่ากัน (Equipotential
line) ในรู ปที่ 12
ตารางที่ 2 ค่าตัวแปรที่ทาการปรับแก้ค่าแล้วจาก PEST (Parameter ESTimation)
พารามิเตอร์
ตะกอนร่ วน (K1)
หิ นปูนผุ (K2)
หิ นปูนเนื้อแน่น (K3)
อัตราการเพิ่มเติมน้ า (R1)
อัตราการเพิ่มเติมน้ า (R2)
อัตราการเพิ่มเติมน้ า (R3)
อัตราการเพิม่ เติมน้ า (R4)

หน่วย

ค่าตั้งต้นที่ใช้
2.0
0.4
0.1
20
50
80
150

เมตร/วัน

มิลลิเมตร/ปี
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ค่าที่ปรับแก้แล้ว
4.69
7.53
0.26
99.20
112.55
99.20
150
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รู ปที่ 11 ผลการการเปรี ยบเทียบค่าระดับน้ าบาดาลที่วดั ใน
บ่อสังเกตการณ์และจากการคานวณ

รู ปที่ 12 ผลเส้นชั้นความสูงของระดับน้ าบาดาลชั้นที่ 2
ของแบบจาลองการไหลน้ าบาดาล

อภิปรำยและสรุปผลกำรศึกษำ
ผลแบบจาลองการไหลของน้ าบาดาลที่ สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Visual MODFLOW และปรับเที ยบแก้ค่าตัว
แปร ด้วยการใช้โปรแกรม PEST แสดงได้วา่ น้ าบาดาลในพื้นที่มีการไหลหลักจากทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อลงสู่ทางทิศใต้
ซึ่ งมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ สารวจในภาคสนาม ส่ วนผลการปรับเที ยบแบบจาลองมีค่า RMS เท่ากับ 0.546 เมตร
และค่ า NRMS เท่ ากับ 6.58 เปอร์ เซ็ น ต์ ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่ ยอมรั บ ได้ ดังนั้น แบบจาลองการไหลของน้ าบาดาลใน
การศึกษานี้ สามารถเป็ นตัวแทนของระบบน้ าบาดาลในพื้นที่ และนาไปประยุกต์ในการจาลองการเคลื่อนตัวของมลสาร
เพื่อทานายผลกระทบต่อแหล่งน้ าบาดาลต่อไป ซึ่ งข้อจากัดของแบบจาลองนี้ คือ แบบจาลองสามารถจาลองได้เพียงใน
สภาวะคงที่เท่านั้น ไม่สามารถแสดงจาลองไหลของน้ าบาดาลในสภาวะไม่คงที่หรื อแยกแต่ละฤดูกาลได้ เนื่องจากข้อมูล
ที่ใช้ในทุกขั้นตอนเป็ นค่าเฉลี่ยรายปี จึงควรทาการปรับปรุ งแบบจาลองเพิ่มเติมต่อไป
กิตติกรรมประกำศ
ขอบคุณภาควิชาธรณี วิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมชลประทาน
กรมทรัพยากรธรณี กรมแผนที่ทหารและกรมพัฒนาที่ดินที่ให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อประโยชน์ในการทางานศึกษาวิจยั
และขอขอบคุณ กองทุนพัฒนาน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานัก
พัฒนาบัณฑิ ตศึ กษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สบว.) สาหรับสนับสนุ นทุ นวิจยั ขอกราบขอบพระคุ ณ
คณาจารย์ทุกท่านที่ได้กรุ ณาให้คาแนะนาและปรึ กษาที่ดีในการทาการวิจยั จนสาเร็ จลุล่วงด้วยดี
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