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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินทิศทางการไหลของน ้ าบาดาลรอบสถานประกอบการฝังกลบขยะ 

อ าเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี โดยใชโ้ปรแกรม Visual MODFLOW ในการจ าลองน ้ าบาดาลเชิงคณิตศาสตร์ใน 3 มิติ 
แบบจ าลองครอบคลุมพ้ืนท่ี 3.6 ตร.กม. ประกอบดว้ย 100 แถว 90 คอลมัน์ 14 ชั้น และท าการปรับเทียบแกค้่าพารามิเตอร์
ดว้ยโปรแกรม PEST ในสภาวะคงท่ี โดยใชค้่าระดบัน ้ าบาดาล ปี พ.ศ. 2556-2559 จากบ่อสังเกตการณ์จ านวน 16  บ่อ ผล
การศึกษาพบวา่แบบจ าลองสามารถจ าลองทิศทางการไหลของน ้ าบาดาลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลในภาคสนาม โดยมีค่าเฉล่ีย
รากท่ีสองของการคลาดเคล่ือน (RMS) 0.546 เมตร ซ่ึงสามารถเป็นตวัแทนของระบบน ้ าบาดาลในพ้ืนท่ี และประยกุตใ์น
การจ าลองการเคล่ือนท่ีของมลสารเพื่อคาดการณ์ผลกระทบต่อแหล่งน ้ าบาดาลในอนาคตได ้
 

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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บทน ำ  
 ปัจจุบันประเทศไทยก าลงัประสบปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรน ้ าบาดาลทั้ งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพจากผลกระทบการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การเติบโตทางสงัคมเมืองและเศรษฐกิจ ท าใหแ้หล่งน ้ าบาดาลมีความเส่ียง
ต่อการปนเป้ือนมลพิษสูงมากข้ึน ซ่ึงพ้ืนท่ีศึกษา ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีบริเวณใกลเ้คียงแหล่งฝังกลบขยะใน อ าเภอจอมบึง จงัหวดั
ราชบุรี เพ่ืออธิบายทิศทางการไหลของน ้ าบาดาลรอบพ้ืนท่ีดังกล่าวและเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ประเมินศกัยภาพแหล่งน ้ าบาดาล ตลอดจนคาดการณ์แนวโนม้ของการปนเป้ือนเพ่ือวางแนวทางในการติดตามและฟ้ืนฟู
พ้ืนท่ีต่อไป  จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี โดยการศึกษามีการประยุกต์ใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์เป็น
เคร่ืองมือในการค านวณและจ าลองทิศทางไหลของน ้ าบาดาลเพ่ือเป็นตวัแทนระบบอุทกธรณีวิทยาของพ้ืนท่ี เพื่ออธิบาย
ทิศทางการไหลของน ้ าบาดาลในพ้ืนท่ี 
 

วตัถุประสงค์กำรศึกษำ 
 เพื่อประเมินทิศทางการไหลของน ้ าบาดาล โดยใชโ้ปรแกรม Visual MODFLOW ในการจ าลองน ้ าบาดาลเชิง
คณิตศาสตร์ใน 3 มิติ 
 

วธีิกำรศึกษำ 
1. รวบรวมขอ้มูลและขอ้มูลในภาคสนาม 
 1.1 พ้ืนท่ีศึกษา 
 พ้ืนท่ีศึกษาตั้งอยู่เขตต าบลรางบวั อ าเภอจอมบึง และ ต าบลน ้ าพุ อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี อยู่ในแผนท่ีภูมิ
ประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 พิกัดตะวนัออก 563000 ถึง 565000 และ พิกัดเหนือตั้งแต่ 1497000 ถึง 1499000 
ครอบคลุม 3.6 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งท่ีราบตะกอนเชิงเขา ทิศตะวนัออกติดกบัเขาทะลุ ภูมิประเทศ
มีระดบัความสูงช่วง  80-100 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลปานกลาง แหล่งน ้ าธรรมชาติไหลผา่นกลางพ้ืนท่ีจากทิศเหนือลง
ทิศใต ้โดยแหล่งฝังกลบขยะอยูต่รงกลางของพ้ืนท่ี ดงัรูปท่ี 1  
 

 
รูปที ่1 แผนท่ีขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา อ าเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี  
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 1.2 ขอ้มูลชุดดิน 

 จากแผนท่ีขอ้มูลชุดดินรายจงัหวดัราชบุรีของกรมพฒันาท่ีดิน (2550) ไดแ้บ่งลกัษณะดินตามคุณสมบติัทาง

ชลศาสตร์ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ดินที่น ้ าซึมผ่านไดช้า้ปานกลาง มีค่าสัมประสิทธ์ิการยอมให้น ้ าซึมผ่านอยูร่ะหวา่ง 

0.48-1.5 เมตรต่อวนั พบบริเวณทิศตะวนัออกของพ้ืนท่ีศึกษา ส่วนดินท่ีน ้ าซึมผา่นไดค้่อนขา้งดี มีค่าสมัประสิทธ์ิการยอม

ใหน้ ้ าซึมผา่นอยูร่ะหวา่ง 1.5-3.0 เมตรต่อวนั พบบริเวณทางทิศตะวนัตกของพ้ืนท่ีศึกษา แสดงใน รูปท่ี 2 
 

 1.3 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

 จากแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของกรมพฒันาท่ีดิน (2550) แสดงให้เห็นพ้ืนท่ีศึกษา ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม ไดแ้ก่ ล าไย ออ้ย มนัส าปะหลงั พ้ืนท่ีดา้นทิศตะวนัออกเป็นเขาสูง จดัใหเ้ป็นพ้ืนท่ีป่าไม ้และเขตชุมชนท่ีอยู่

ในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ บ้านเนินสูง ต าบลรางบัว อยู่ทางทิศตะวนัตก และทางทิศใตข้องพ้ืนท่ีเป็นบ้านหนองแก ต าบลน ้ าพ ุ

อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เขตพ้ืนท่ีประกอบการ มี 3 แห่งไดแ้ก่ บริษทัโรงโม่งหิน ตั้งอยูท่างทิศเหนือของพ้ืนท่ี 

สถานประกอบการฝังกลบขยะเป็นบริษทัท่ีรับวสัดุเหลือใชแ้ละเคมีภณัฑท่ี์ไม่ใชแ้ลว้มารีไซเคิล และฝังกลบส่ิงปฏิกูล

ตามกฎหมายก าหนด เปิดด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบนั ตั้งอยูบ่ริเวณตรงกลางของพ้ืนท่ี ส่วนทางทิศใต ้เป็น

ฟาร์มเล้ียงสุกรขนาดใหญ่ แสดงแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในรูปท่ี 3  
 

 
รูปที ่2  แผนท่ีแสดงการซึมผา่นของดิน  
(ดดัแปลงจาก กรมพฒันาท่ีดิน, 2550) 

 
รูปที ่3 แผนท่ีการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน 
(ดดัแปลงจาก กรมพฒันาท่ีดิน, 2550) 

 

 

 1.4 แหล่งน ้ าผิวดิน 
 พ้ืนท่ีศึกษามีล าหว้ยธรรมชาติ คือ หว้ยน ้ าพุ มีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต ้ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัออก
ของสถานประกอบการฝังกลบขยะพบน ้ าซบัเป็นตน้ก าเนิดของห้วยน ้ าพ ุไหลจากบริเวณหมู่ท่ี 8 บา้นเนินสูง ต าบลรางบวั 
ผา่นต าบลน ้ าพ ุและไหลลงหว้ยนกกระจิบและออกสู่แม่น ้ าแม่กลอง  
 
 

โรงโม่งหนิ 

ฟำร์มสุกร 

สถำนประกอบกำร   

    ฝังกลบขยะ 

สถำนประกอบกำร   

    ฝังกลบขยะ 

113



PMO5-4  
 

  

 1.5 ปริมาณน ้ าฝน 
 จากขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนของกรมชลประทาน ท่ีใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีศึกษา ไดแ้ก่ สถานี K.61 (47042) บา้นด่าน

ทบัตะโก อ าเภอจอมบึง ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2559 ปริมาณน ้ าฝนต่อปีเฉล่ีย 1,039 มิลลิเมตร ปริมาณน ้ าฝนต ่าสุด 778 

มิลลิเมตร และปริมาณน ้ าฝนสูงสุด 1,300 มิลลิเมตร  
 

 1.6 สภาพธรณีวทิยาและอุทกธรณีวทิยา 
 จากแผนท่ีธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี (2542) พบว่า สภาพธรณีวิทยาในพ้ืนท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็น
ตะกอนเศษหินเชิงเขา กรวด ทราย อายคุวอเทอร์นารี กระจายตวัทางทิศตะวนัตกของพ้ืนท่ีและหินปูนเน้ือโดโลไมตใ์น
กลุ่มหินราชบุรี (Pr) อายเุพอร์เมียน กระจายตวัทางทิศตะวนัออกของพ้ืนท่ี (รูปท่ี 4) ส่วนสภาพอุทกธรณีวิทยาพิจารณา
จากแผนท่ีน ้ าบาดาลรายจงัหวดัของกรมทรัพยากรธรณี (2543) พบวา่ ชั้นหินใหน้ ้ าในพ้ืนท่ีรองรับดว้ยหินชั้นก่ึงแปร อายุ
เพอร์เมียน-คาร์บอนิเฟอรัส (PCms) และหินคาร์บอเนต (Pc) ประเภทหินปูน ความลึกชั้นน ้ าบาดาลระดบัลึก มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นช่วง 24-97 ม. สามารถพฒันาน ้ าไดใ้นเกณฑ ์2 – 5 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง คุณภาพอยูใ่นเกณฑดี์ (รูปท่ี 5)  
 

 
รูปที ่4  แผนท่ีธรณีวทิยา มาตราส่วน 1: 1,000,000 

(ดดัแปลงจากกรมทรัพยากรธรณี, 2542) 

 
รูปที ่5  แผนท่ีอุทกธรณีวทิยา มาตราส่วน 

(ดดัแปลงจากกรมทรัพยากรธรณี, 2543)  
 
 

 1.7 ขอ้มูลบ่อน ้ าบาดาล 
 จากขอ้มูลการส ารวจระดบัน ้ าบาดาลของกรมทรัพยากรน ้ าบาดาลท่ีท าการติดตามตรวจวดัระดบัน ้ าปกติใน
พ้ืนท่ีศึกษา เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง 2559 จ านวนบ่อน ้ าบาดาล 38 บ่อ รวมทั้งส้ินจ านวน 9 คร้ัง ประกอบดว้ย บ่อน ้ าต้ืน
ของชาวบ้าน บ่อสังเกตการณ์ของสถานประกอบการฝังกลบขยะและบ่อน ้ าบาดาลระดับลึก โดยมีระดับน ้ าปกติอยู่
ในช่วงระหวา่ง 1- 12 เมตร เม่ือเทียบจากระดบัพ้ืนผิวดิน ซ่ึงเป็นขอ้มูลทั้งหมดท่ีน ามาใชใ้นการจดัท าแบบจ าลองการ
ไหลของน ้ าบาดาลในการศึกษาคร้ังน้ี 
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2. การจดัท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ โดยใชโ้ปรแกรม Visual MODFLOW  
 โปรแกรม Visual MODFLOW Version 2010.1 เป็นโปรแกรมท าแบบจ าลองน ้ าบาดาลในการศึกษาคร้ังน้ี  
ภายในมีแพ็คเก็จ MODFLOW (Modular finite-difference groundwater FLOW model) พัฒนาโดย U.S. Geological 
Survey  ท่ีใชค้  านวณค่าการเปล่ียนแปลงของระดบัน ้ าบาดาล ดว้ยแบบไฟไนตดิ์ฟเฟอร์เรนซ์ (Finite Difference Method) 
และนิยมใชใ้นการค านวณการไหลของน ้ าบาดาลในระบบ 3 มิติ สมการหลกั (Governing equation) ท่ีใชใ้นการค านวณ
การไหลของน ้ าดาล (McDonald and Harbaugh, 2000)  ตามสมการ (1) 
  

 
  

 โดยท่ี Kx, Ky, Kz เป็นค่าสัมประสิทธ์ิการยอมให้น ้ าซึมผ่าน ในแนวแกน x, y และ z [L/T], h  เป็นระดบัแรงดนั

น ้ าบาดาล [L],  Ss เป็นการกกัเก็บจ าเพาะ (specific storage) [1/L],  t เป็นเวลา [T],  W เป็นอตัราการเพ่ิมหรือสูญเสียน ้ า [L3/T] 
 

 2.1 แบบจ าลองเชิงมโนทศัน์ (Conceptual model) 
 แบบจ าลองเชิงมโนทศัน์ไดจ้ากการประเมินขอ้มูลระบบอุทกธรณีวทิยา เป็นตวัแทนของระบบอุทกธรณีวิทยา
ในสภาพจริง องคป์ระกอบท่ีส าคญัของแบบจ าลองเชิงมโนทศัน์คือลกัษณะโครงร่างทางอุทกธรณีวทิยา (hydrogeologic 
framework) ไดจ้ากการส ารวจธรณีวทิยา อุทกวทิยา สภาพภูมิประเทศ และการวเิคราะห์ทางชลศาสตร์  โดยทัว่ไปขอ้มูล
ท่ีวเิคราะห์ไดจ้ะอยูใ่นรูปของ block diagram แบบจ าลองเชิงมโนทศัน์ใชก้ าหนดขนาดและขอบเขตของแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ และใชใ้นการออกแบบขนาดของกริด ซ่ึงการสร้างแบบจ าลองเชิงมโนทศัน์จะช่วยท าให้เขา้ใจระบบทาง
อุทกธรณีวิทยาไดง่้ายข้ึน และจดัเตรียมขอ้มูลน าเขา้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ให้อยูใ่นรูปท่ีพร้อมจะน าไปจ าลองได้
ต่อไป  
 ส าหรับระบบอุทกธรณีวทิยาประกอบดว้ยชั้นหินใหน้ ้ า 2 ชั้นไดแ้ก่ ชั้นหินใหน้ ้ าระดบัต้ืน มีความลึกไม่เกิน 15 
เมตร เป็นตะกอนทรายปนดินเหนียว รวมถึงหินผุของหินปูน และชั้นหินให้น ้ าหินปูนเน้ือแน่น เป็นชั้นหินให้น ้ าระดบั
ลึก แสดงในภาคตดัขวางอุทกธรณีวทิยาแสดงในรูปท่ี 6  มีความสมัพนัธ์กนั จดัใหเ้ป็นชั้นน ้ ามีแรงดนั(confined aquifer) 
และชั้นน ้ าก่ึงมีแรงดนั (semi-confined aquifer) มีทิศทางการไหลของน ้ าบาดาลในพ้ืนท่ีไหลจากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือสู่
ทิศใตเ้ช่นเดียวกบั หว้ยน ้ าพ ุแสดงในรูปท่ี 7 โดยค่าระเหยในพ้ืนท่ีมีค่าต ่ามาก จึงไม่น ามาค านวณในคร้ังน้ี 
 

 2.2 การจดัท าแบบจ าลองการไหลของน ้ าบาดาล   
 แบบจ าลองท่ีใชเ้ป็นแบบไฟไนต์ดิฟเฟอร์เรนซ์กริด (Finite-Difference grid) วตัถุประสงค์เพื่อจ าลองสภาพ
อุทกธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีในรูป 3 มิติ โดยมีความละเอียดในระดบัทอ้งถ่ิน (Local Scale) ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษาทั้งหมด 
3.6 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงมีความกวา้ง 1.8 กิโลเมตร และยาว 2 กิโลเมตร ขอ้มูลท่ีใชใ้นทุกขั้นตอนเป็นค่าเฉล่ียตลอดรายปี 
ซ่ึงเป็นการจ าลองในสภาวะคงท่ี โดยก าหนดสมมุติฐานให ้(1) ชั้นหินใหน้ ้ าไดจ้ากรอยแตก รอยแยกของชั้นหิน ซ่ึงมีการ
กระจายตวัของรอยแตกไม่แน่นอน แต่ใหถื้อเสมือนวา่ชั้นหินใหน้ ้ าเป็นเสมือนตวักลางท่ีมีรูพรุน (2) ชั้นหินใหน้ ้ ามีความ
ไม่เป็นเน้ือเดียวกนั (heterogeneous) และมีคุณสมบัติทางชลศาสตร์ทั้ ง 3 ทิศทางแตกต่างกัน (anisotropy) (3) สภาพ
ระดบัน ้ า (hydraulic head) เป็นระดบัแรงดนัน ้ าบาดาล ใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจวดัเฉล่ียระหว่าง กนัยายน 2556 ถึง 
มิถุนายน 2559 (กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล, 2559) 

,         (1) 

ล(1) 
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 รูปที ่6 ภาคตดัขวางทางอทุกธรณีวทิยา 
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รูปที ่7 แผนท่ีแสดงทิศทางการไหลของน ้ าบาดาลในพ้ืนท่ี 
 
 

 2.3 การออกแบบและสร้างแบบจ าลอง  
 2.3.1 การออกแบบกริด  
 การจัดแบ่งกริดพ้ืนท่ีห รือแบ่งพ้ืนท่ีในการค านวณ
ออกเป็นพ้ืนท่ีเล็ก ๆ โดยมีขนาดของกริดเซล เท่ากบั 20 x 20 เมตร 
ในแนวนอนและแนวตั้ง จ านวน 100 แถว 90 คอลมัน์ และแบ่งชั้น 
(layer) ออกเป็น 14 ชั้น โดยความหนาของแต่ละชั้นจะมีค่าไม่คงท่ี 
(Variable thickness) รวมกริดเซลทั้งส้ิน 126,000 กริดเซล  (รูปท่ี 8) 
โดยก าหนดแบ่งชั้นตามหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาท่ีได้จาก
แบบจ าลองเชิงมโนทัศน์และภาพตัดขวางทางอุทกธรณีวิทยา 
ไดแ้ก่ ชั้นท่ี 1 เป็นตะกอนดินเหนียว ทราย และทรายแป้ง ชั้นท่ี 2-3 
เป็นหินปูนผ ุและชั้นท่ี 4-14 เป็นหินปูนเน้ือแน่น 

              รูปที่ 8 การออกแบบกริดในแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
 

 2.3.2 ความสูงของระดบัพ้ืนผิวดิน  
  ค่าความสูงของระดบัพ้ืนผิวดินในชั้นท่ี 1 ของพ้ืนท่ี ไดม้าจากระดบัความสูงจากแผนท่ีภูมิประเทศ (กรมแผนท่ี
ทหาร, 2556) ระวางท่ี 4936 II อ าเภอจอมบึง มีความละเอียดระดบั 20 เมตร ร่วมกบัขอ้มูลรังวดัระดบัในภาคสนาม (กรม
ทรัพยากรน ้ าบาดาล, 2557) โดยจดัเตรียมขอ้มูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) และประมวลพ้ืนท่ีผิวด้วยวิธี 
Kriging แบบจ าลองมีระดบัความสูงสูงสุดเท่ากบั 215 เมตร รทก. และระดบัต ่าสุดเท่ากบั 0 เมตร รทก. 
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 2.3.3 การก าหนดขอบเขตของแบบจ าลอง  
 การก าหนดขอบเขตของแบบจ าลองพิจารณาจากทั้ งขอบเขตลักษณะทางกายภาพ และขอบเขตทางอุทก
ธรณีวิทยา (hydrogeological boundaries)ไดแ้ก่ แม่น ้ า และแนวสันปันน ้ า (groundwater divides)  ตลอดจนทิศทางการ
ไหลของน ้ าบาดาล โดยก าหนดใหทิ้ศตะวนัออกและทิศตะวนัตกของแบบจ าลองก าหนดให้เป็นขอบเขตท่ีมีน ้ าไหลผา่น 
(General Head Boundary) ทิศตะวนัออกเป็นแนวสันเขาของเขาทะลุ ก าหนดเป็นขอบเขตท่ีน ้ าไม่ไหลผ่าน (No flow 
boundary) และด้านบนเป็นขอบเขตท่ีมีการเปล่ียนแปลงของระดับน ้ า จากตวัแปรต่างๆ เช่น การเพ่ิมเติมน ้ าบาดาล 
(Recharge) การสูบน ้ าบาดาลข้ึนมาใช ้และการซึมของน ้ าบาดาลกบัห้วยน ้ าพุ และขอบเขตดา้นล่างเป็นหินปูนเน้ือแน่น 
ก าหนดเป็นขอบเขตท่ีน ้ าไม่ไหลผา่น (No flow boundary) 
    
 2.3.4 ขอบเขตแม่น ้ า  
 ขอบเขตแม่น ้ าก าหนดตามลกัษณะเสน้ทางของล าหว้ยน ้ าพท่ีุปรากฏในแผนท่ีภูมิประเทศ โดยแต่ละกริดจะมีค่า
ความน า (Conductance, C) ตามสูตรค านวณดงัสมการท่ี 2 (Eq. 2)  
      

   C      =   KLW/M                  (Eq. 2) 
 

 ก าหนดให ้ K เป็นค่าสมัประสิทธ์ิการยอมใหน้ ้ าซึมผา่นของตะกอนทอ้งน ้ า (เมตร/วนิาที) , L เป็นความยาว
ของแม่น ้ า (เมตร),  W เป็นความกวา้งของแม่น ้ า (เมตร) และ M เป็นความหนาของตะกอนทอ้งน ้ า (เมตร) 
 

 2.3.5 การเพ่ิมเติมน ้ า  
 ปริมาณการเพ่ิมเติมน ้ าท่ีเติมเขา้สู่ชั้นน ้ าบาดาลไดจ้ากขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนจากกรมชลประทาน ในช่วงปีพ.ศ. 
2546 ถึง พ.ศ. 2559 ขอ้มูลน ้ าฝนไดจ้ากสถานี K.61 (47042) บา้นด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบึง พิจารณาร่วมกบัสภาพทาง
อุทกธรณีวทิยาและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยแบ่งพ้ืนท่ีการกระจายตวัออกเป็น 4 โซนหลกัและก าหนดเบ้ืองตน้ คิดเป็น  
2, 5, 8, และ 15 % ของปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย ซ่ึงไดแ้ก่ 20, 50, 80 และ 150 มิลลิเมตร/ปี ตามล าดบั (รูปท่ี 9) 
 

 2.3.6 สมัประสิทธ์ิการยอมใหน้ ้ าซึมผา่น  
 สมัประสิทธ์ิการยอมใหน้ ้ าซึมผ่าน แบ่งเป็น 3 หน่วยหิน ไดแ้ก่ 1) ชั้นตะกอน ทรายและดินเหนียว 2) ชั้นหินผุ
ของหินปูนเน้ือโดโลไมท ์และ 3) หินปูนเน้ือแน่น ก าหนดค่าเบ้ืองตน้ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 เน่ืองจากในพ้ืนท่ีศึกษาไม่มี
ผลการสูบทดสอบ และก าหนดใหช้ั้นหินมีคุณสมบติัเป็น anisotropy โดยมีอตัราส่วนระหวา่งค่าสัมประสิทธ์ิการยอมให้
น ้ าซึมผ่านในแนวด่ิงต่อสัมประสิทธ์ิการยอมให้น ้ าซึมผ่านในแนวราบมีค่าคงท่ี คือ มีอตัราส่วน 1: 10 ซ่ึงลกัษณะการ
วางตวัของชั้นหินและการกระจายตวัของค่าสมัประสิทธ์ิการยอมใหน้ ้ าซึมผา่น (รูปท่ี 10)  
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รูปที ่9 พ้ืนท่ีการเพ่ิมเติมน ้ าในระบบ 
 

 

แถวท่ี 50 

 
 

รูปที ่10 สมัประสิทธ์ิการยอมใหน้ ้ าซึมผา่น  
 
ตารางท่ี 1 ค่าสมัประสิทธ์ิการซึมผา่นท่ีก าหนดในแบบจ าลองก่อนท าการปรับแก ้
 

พารามิเตอร์ หน่วยหิน 
ค่าสมัประสิทธ์ิการยอมใหน้ ้ าซึมผา่น, (K, เมตร/วนั) 

Kx Ky Kz 
K1 Qfd & Qt 2.0 2.0 0.2 
K2 Lw 0.4 0.4 0.04 
K3 Lm 0.1 0.1 0.01 
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 2.4 การปรับเทียบแกค้่าในแบบจ าลอง (Model Calibration)  
 การปรับเทียบแบบจ าลองคือการปรับค่าตวัแปรท่ีน าเขา้แบบจ าลอง จนค่าระดบัน ้ าท่ีไดจ้ากการค านวณจาก
แบบจ าลองและค่าท่ีวดัจากสนาม มีความคลาดเคล่ือนอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดเกณฑไ์ว้
ท่ีค่า Root Mean Squared Error (RMS) ไม่เกิน 2 เมตร ถา้ระดบัน ้ าท่ีวดัในสนามและจากการค านวณมีค่า RMS ไม่เกิน 2 
เมตร และมีค่า Normalized Root Mean Squared (NRMS) มีค่าไม่เกิน 10 % ถือไดว้า่ผลการจ าลองนั้นอยูใ่นช่วงท่ียอมรับ
ได ้
 การปรับเทียบโดยใชโ้ปรแกรม PEST (Parameter ESTimation) สามารถค านวณปรับเทียบแบบจ าลองไดแ้บบ
อตัโนมติั ซ่ึงพ้ืนท่ีศึกษาใชข้อ้มูลระดบัน ้ าเฉล่ียในปี พ.ศ. 2556-2559 จากบ่อสังเกตการณ์ 16 บ่อ ซ่ึงกระจายตวัส่วนใหญ่
อยูท่างตอนกลางและทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องพ้ืนท่ี ท าการปรับเปล่ียนตวัแปรไดแ้ก่ สมัประสิทธ์ิการยอมใหน้ ้ าซึมผา่น
และอตัราการเพ่ิมเติมน ้ า ใหอ้ยูใ่นช่วงค่าท่ีเป็นไปไดข้องพารามิเตอร์นั้นๆ 
  

ผลกำรศึกษำ 
 ผลจากการปรับเทียบแก้ค่าตวัแปรในแบบจ าลอง ไดแ้ก่ อตัราการเพ่ิมเติมน ้ า และสัมประสิทธ์ิการยอมให้
น ้ าซึมผ่าน แสดงดงัตารางท่ี 2 และผลการเปรียบเทียบค่าระดบัน ้ าท่ีวดัในบ่อสังเกตการณ์และจากการค านวณ ไดค้่า 
Absolute Residual Mean (ARM) 0.453 เมตร ค่า Root mean square error (RMS) 0.546 เมตร และค่า Normalized root 
mean square error (NRMS) 6.575 เปอร์เซ็นต์ แสดงในรูปท่ี 11 และเส้นแสดงระดบัแรงดนัน ้ าท่ีเท่ากนั (Equipotential 
line) ในรูปท่ี 12  
 

ตารางท่ี 2 ค่าตวัแปรท่ีท าการปรับแกค้่าแลว้จาก PEST (Parameter ESTimation) 

พารามิเตอร์ หน่วย ค่าตั้งตน้ท่ีใช ้ ค่าท่ีปรับแกแ้ลว้ 
ตะกอนร่วน (K1)  

เมตร/วนั 

 

2.0 4.69 
หินปูนผ ุ (K2) 0.4 7.53 

หินปูนเน้ือแน่น (K3) 0.1 0.26 
อตัราการเพ่ิมเติมน ้ า (R1)  

มิลลิเมตร/ปี 

20 99.20 
อตัราการเพ่ิมเติมน ้ า (R2)  50 112.55 
อตัราการเพ่ิมเติมน ้ า (R3)  80 99.20 
อตัราการเพ่ิมเติมน ้ า (R4)  150 150 
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รูปที ่11 ผลการการเปรียบเทียบคา่ระดบัน ้ าบาดาลท่ีวดัใน
บ่อสงัเกตการณ์และจากการค านวณ 

 
รูปที ่12  ผลเสน้ชั้นความสูงของระดบัน ้ าบาดาลชั้นท่ี 2 

ของแบบจ าลองการไหลน ้ าบาดาล 
 

อภิปรำยและสรุปผลกำรศึกษำ 
 ผลแบบจ าลองการไหลของน ้ าบาดาลท่ีสร้างข้ึนดว้ยโปรแกรม Visual MODFLOW และปรับเทียบแกค้่าตวั
แปร ดว้ยการใชโ้ปรแกรม PEST แสดงไดว้า่ น ้ าบาดาลในพ้ืนท่ีมีการไหลหลกัจากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือลงสู่ทางทิศใต ้
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีส ารวจในภาคสนาม ส่วนผลการปรับเทียบแบบจ าลองมีค่า RMS เท่ากบั 0.546 เมตร 
และค่า NRMS เท่ากับ 6.58 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้  ดังนั้ น แบบจ าลองการไหลของน ้ าบาดาลใน
การศึกษาน้ีสามารถเป็นตวัแทนของระบบน ้ าบาดาลในพ้ืนท่ี และน าไปประยกุตใ์นการจ าลองการเคล่ือนตวัของมลสาร
เพ่ือท านายผลกระทบต่อแหล่งน ้ าบาดาลต่อไป ซ่ึงขอ้จ ากดัของแบบจ าลองน้ี คือ แบบจ าลองสามารถจ าลองไดเ้พียงใน
สภาวะคงท่ีเท่านั้น ไม่สามารถแสดงจ าลองไหลของน ้ าบาดาลในสภาวะไม่คงท่ีหรือแยกแต่ละฤดูกาลได ้เน่ืองจากขอ้มูล
ท่ีใชใ้นทุกขั้นตอนเป็นค่าเฉล่ียรายปี จึงควรท าการปรับปรุงแบบจ าลองเพ่ิมเติมต่อไป  
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