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บทคัดย่อ 

การจดัทําแบบจําลองเพ่ือศกึษาชลศาสตร์การไหล สมดลุนํา้บาดาล และการประเมินผลจากการดําเนิน

โครงการเติมนํา้ลงสู่ชัน้นํา้บาดาล โดยใช้โปรแกรมจําลองการไหลของนํา้ใต้ดิน 3 มิติ MODFLOW ได้ทําการ

ปรับเทียบแบบจําลองโดยใช้ระดบันํา้จากบ่อสงัเกตการณ์ ผลการประยุกต์แบบจําลองกรณีทําการเติมนํา้ลงสู่ชัน้

นํา้ตะกอนตะพกัลุ่มนํา้ขัน้ต่ํา และชัน้นํา้ตะกอนตะพักลุ่มนํา้ขัน้สงู ด้วยอตัรา 840 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั และ 

1,200 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั ตามลําดบั โดยมีการใช้นํา้บาดาลสําหรับการเกษตรกรรมเพ่ิมขึน้ 5% และการใช้นํา้

บาดาลเพ่ือการอปุโภคบริโภคเพ่ิมขึน้ 0.28%  ในระยะเวลา 20 ปี พบลกัษณะการกระจายตวัของนํา้ท่ีใช้เติมใน

ชัน้หินให้นํา้ มีทิศทางการกระจายไปในทิศใต้และทิศตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่สอดคล้องกบัทิศทางการไหลของแหล่ง

นํา้ผิวดิน ระดบันํา้ในบ่อสงัเกตการณ์ในพืน้ท่ีโครงการฯ มีระดบันํา้สงูขึน้ 1 - 2 เมตร จากระดบันํา้ปกติ มีสมดลุ

นํา้บาดาลประมาณ 104 ล้านลกูบาศก์เมตรตอ่ปี  และปริมาณการสบูท่ีปลอดภยั 49 ล้านลกูบาศก์เมตรตอ่ปี 

 

Abstract 

The application of the models to hydraulic and water balance investigations as well as the 

assessment of the groundwater replenishment project using MODFLOW are conducted comparing 

the models indicated by the water level in the observation well. According to the result of the model 

applications to the replenishment for Quaternary lower terrace aquifer (Qlt) and Quaternary higher 

terrace aquifer (Qht) by the rate of 840 mP

3
P/day and 1,200 mP

3
P/day respectively under the condition of 

5% for agriculture and 0.28% for consume increasing usage of groundwater in 20 years, the aquifer 

disperses southward and southeastward, in line with the direction of the surface water flow. 

Furthermore, the water level of the observation well in the project area becomes 1-2 meters higher 

from normal water level with the groundwater balance of approximately 104 million mP

3
P/ year and the 

safe yield of 49 million mP

3
P/ year. 
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คาํนํา 

 ในพืน้ท่ีจังหวัดสุโขทัย ได้มีการพัฒนาแหล่งนํา้บาดาลมาทดแทนแหล่งนํา้ผิวดินกันอย่างแพร่หลาย 

สําหรับประกอบกิจกรรมต่างๆของเกษตรกรหรือประชาชน ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมามีการลดตัวของระดับนํา้

บาดาลลงอย่างรวดเร็ว ซึง่ปัจจยัท่ีทําให้ระดบันํา้บาดาลลดลง เกิดจากในช่วงฤดฝูนเม่ือเกิดอทุกภยั  นํา้ท่ีไหลบน

ผิวดินมีปริมาณนํา้มาก การไหลซมึลงสู่ใต้ดินเป็นไปในปริมาณต่ําเน่ืองจากความเร็วของกระแสนํา้มีมาก เพราะ

สภาพภมิูประเทศมีความลาดชนัสงู สว่นฤดแูล้งในพืน้ท่ีต้องประสบปัญหากบัภยัแล้ง ขาดแคลนนํา้ในการอปุโภค         

อนัเป็นปัญหาประจําทกุปีเร่ือยมาเป็นระยะเวลานานหลายทศวรรษ ประกอบกบัประชาชนได้ขยายพืน้ท่ีและเพ่ิม

ปริมาณในการทําการเกษตรกรรม ได้มีการเจาะและสบูนํา้บาดาลขึน้มาใช้ในการเกษตรกรรมเป็นบริเวณกว้าง ทํา

ให้มีความต้องการใช้นํา้บาดาลเพ่ิมสงูขึน้ โดยขาดการควบคมุและการจดัการท่ีเหมาะสม การนํานํา้บาดาลมาใช้

ในปริมาณท่ีมากไปอาจทําให้เกิดผลกระทบต่างๆ เช่น ระดบันํา้ท่ีลดลงส่งผลให้ต้นทุนในการสูบนํา้สูงขึน้ การ

เสื่อมลงของคณุภาพนํา้ และปัญหาดินทรุดตวั 

  จากสถานการณ์ในปัจจบุนั กรมทรัพยากรนํา้บาดาลได้มีโครงการศกึษาแก้ไขปัญหานํา้ท่วมและภยัแล้ง 

โดยการเติมนํา้ลงสูช่ัน้นํา้บาดาล ในพืน้ท่ีจงัหวดัสโุขทยั (กรมทรัพยากรนํา้บาดาล , 2553) ซึง่เป็นโครงการนําร่อง 1 T

ศกึษาการใช้เทคโนโลยีการเติมนํา้ลงใต้ดิน (1TAquifer Storage Recovery 1T หรือ0 T1T ASR)0T เป็นการเพ่ิมระดบันํา้บาดาล

ในพืน้ท่ีท่ีระดบันํา้บาดาลลดต่ําลงให้สงูขึน้ โดยทําการกกัเก็บนํา้ฝนท่ีไหลหลากในฤดฝูน ผนันํา้ลงไปกกัเก็บไว้ใต้

ดินในชัน้นํา้บาดาล และสามารถเจาะบ่อบาดาลสูบนํากลบัขึน้มาใช้ในฤดูแล้งหรือยามขาดแคลนนํา้ เป็นการ

บรรเทาและแก้ปัญหาภัยแล้งได้ในระยะยาว ซึ่งจะสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรนํา้บาดาลให้สามารถใช้ได้อย่าง

ยัง่ยืน  

  งานวิจยันีเ้ป็นการประยุกต์แบบจําลองคณิตศาสตร์ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม Visual MODFLOW version 

4.2  เพ่ือทําการศึกษาการเคลื่อนตัวของนํา้บาดาล ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ทางชลศาสตร์ของแหล่งนํา้

บาดาลและแหล่งนํา้ผิวดิน ทิศทางการไหล ระดับแรงดันนํา้บาดาล สมดุลของนํา้บาดาล ปริมาณการสูบนํา้

บาดาลท่ีเหมาะสม  และการประเมินศักยภาพแหล่งนํา้บาดาลในพืน้ท่ีศึกษา  รวมถึงคาดการณ์ผลการ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้กบัชัน้นํา้บาดาลในอนาคต จากผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานของโครงการ 
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วิธีการ 

       ในการจดัทําแบบจําลอง 3 มิติ ได้เลือกใช้โปรแกรม Visual MODFLOW  4.2 Pro  เป็นโปรแกรมท่ีวิเคราะห์

โดยวิธี Finite  difference ประกอบด้วยโปรแกรม MODFLOW 2000  ใช้ในการจําลองการไหลของนํา้ใต้ดิน โดย

มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. แบบจําลองเชิงมโนทศัน์ (Conceptual model) 

           แผนภาพแสดงแบบจําลองเชิงมโนทัศน์แสดงในภาพท่ี 1 แสดงรายละเอียดระบบอุทกธรณีวิทยาของ

พืน้ท่ีศกึษาประกอบด้วยชัน้หินให้นํา้ชนิดตะกอนร่วนท่ีมีแรงดนัและกึ่งมีแรงดนั และจากลกัษณะอทุกธรณีวิทยา

ของพืน้ท่ีศึกษาพบว่าบริเวณด้านทิศเหนือ ทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก และทิศใต้ของแบบจําลองมีการไหลเข้า

และไหลออกของนํา้บาดาลจากพืน้ท่ีศึกษาและพืน้ท่ีใกล้เคียง จึงกําหนดสภาพขอบเขตเป็นแบบ Head 

boundaries บริเวณชัน้บนของแบบจําลองเป็นขอบเขตท่ีมีการเพ่ิมเติมของนํา้ (Recharge boundaries) ส่วน

บริเวณชัน้ล่างของแบบจําลองท่ีเป็นชัน้หินแข็งยุคเพอร์เมียน - คาร์บอนิเฟอรัสรองรับอยู่กําหนดให้เป็นสภาพ

ขอบเขตเป็นแบบขอบเขตท่ีนํา้ไมไ่หลผ่านเน่ืองจากชัน้หินมีคา่สมัประสิทธ์ิการยอมให้นํา้ซมึผ่านต่ําจึงถือว่านํา้ไม่

สามารถไหลผ่านได้ 

 
 

ภาพที่ 1   แบบจําลองเชิงมโนทศัน์ (Conceptual model) 
 

 2.  การออกแบบแบบจําลอง (Model design)  

 1)  ระดบัด้านบนและระดบัด้านล่าง (Top and Bottom) ข้อมลูระดบัพืน้ดิน ใช้ข้อมูลจากแผนท่ีภูมิ

ประเทศ 1:50,000 ส่วนระดับด้านบนและระดับด้านล่างของแต่ละชัน้นํา้ ใช้ข้อมูลจากภาพตัดขวางทางอุทก

ธรณีวิทยา 

 2)  ขนาดของกริดและจํานวนชัน้ (Model grids and layers) กําหนดพืน้ท่ีแบบจําลองเป็นพืน้ท่ีสี่เหลี่ยม

จตรัุส มีพืน้ท่ี 225 ตารางกิโลเมตร มีความกว้าง 15 กิโลเมตร เร่ิมจากพิกดั UTM 585000 E ถึง 600000 E มี

ความยาว 15 กิโลเมตร จากพิกัด 1910000 N ถึง 1925000 N ระดบัความสงูของพืน้ท่ีตัง้แต่ 50 เมตร ถึง 70 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1720 

เมตร (รทก.) และแบ่งของกริตจะใช้ขนาดคงท่ีเท่ากบั 100 x 100 เมตร ในการจําลองชัน้นํา้ของพืน้ท่ีศกึษา ได้

แบ่งออกเป็น 6 ชัน้ สว่นระดบัด้านลา่งของแตล่ะชัน้นํา้ หาได้จากข้อมลูในภาพตดัขวางทางอทุกธรณีวิทยา 

 3)  สภาพขอบเขตของแบบจําลอง (Boundary conditions) กําหนดให้บริเวณด้านทิศเหนือ ทิศ

ตะวนัออก       ทิศตะวนัตก และทิศใต้ของแบบจําลองมีการไหลเข้าและไหลออกของนํา้บาดาล จึงกําหนดสภาพ

ขอบเขตเป็นแบบ Head boundaries บริเวณด้านบนของแบบจําลองเป็นขอบเขตท่ีมีการเพ่ิมเติมของนํา้ 

(Recharge boundaries) ส่วนบริเวณด้านล่างของแบบจําลองท่ีเป็นชัน้แข็งยุคเพอร์เมียน - คาร์บอนิเฟอรัส 

กําหนดเป็นขอบเขตท่ีไมมี่นํา้ไหลผ่าน 

 4)  ค่าพารามิเตอร์ของแบบจําลองได้แก่ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผ่านในแนวราบ (Hydraulic 

conductivity; Kh) คา่สมัประสิทธ์ิการกกัเก็บ (Storage parameter: Ss และ Sy) ได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูการ

สบูทดสอบ (กรมทรัพยากรนํา้บาดาล, 2548) โดยมีอตัราส่วนระหว่างค่าสมัประสิทธ์ิการซมึผ่านในแนวด่ิงต่อค่า

สมัประสิทธ์ิการซมึผ่านในแนวราบ (Kv/Kh) เท่ากบั 1:4 

 5)  ขอบเขตแม่นํา้ (River package) ข้อมลูท่ีใช้ ได้แก่ ข้อมลูระดบันํา้ (River stage) และภาพตดัขวาง

แมนํ่า้ยม บริเวณสถานี Y.3A ของกรมชลประทาน 

 6)  ระดบันํา้บาดาลเร่ิมต้น (Initial head) จะใช้คา่ระดบันํา้บาดาลของชัน้นํา้นัน้ๆ ท่ีวดัได้ในสนามในช่วง

ปี พ.ศ. 2550 จากบ่อสงัเกตการณ์ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีศกึษา 

 7)  อตัราการเพ่ิมเติมนํา้ (Recharge rates) ได้แบ่งออกเป็น 2 พืน้ท่ีโดยพิจารณาจากพืน้ท่ีการใช้ท่ีดิน 

คือ พืน้ท่ีปลกูข้าว และพืน้ท่ีปลกูพืชไร่ และได้ประเมินอตัราการเพ่ิมเติมของนํา้ลงสู่แหล่งนํา้บาดาลของพืน้ท่ีใน

เบือ้งต้นสําหรับขัน้ตอนการจําลองในสภาวะคงท่ีไว้เท่ากบั 30 - 40 มิลลิเมตร 

 8)  การคายระเหยของพืช (Evapotranspiration, Etc) ได้ทําการประเมินค่าการสูญเสียนํา้จากการ

ระเหยและการคายนํา้ของพืช โดยแบ่งพืน้ท่ีตามการใช้ท่ีดิน ได้แก่ บริเวณพืน้ท่ีนาข้าว และการปลกูพืชไร่  

 9)  อตัราการใช้นํา้บาดาล (Pumping) ในกรณีบ่อบาดาลท่ีติดตัง้เคร่ืองสบูมือโยกจะใช้นํา้บาดาล 3 - 5 

ลบ.ม./วนั บ่อบาดาลท่ีติดตัง้เคร่ืองสบูนํา้ไฟฟ้าหรือมีระบบประปาหมู่บ้านใช้นํา้บาดาล 20 – 30 ลบ.ม./วนั และ

บ่อบาดาลของโครงการชลประทานนํา้ใต้ดิน จังหวดัสุโขทัย จะใช้นํา้บาดาล 450 – 840 ลบ.ม./วนั (กรม

ทรัพยากรนํา้บาดาล, 2553) 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 

ผลการปรับเทยีบแบบจาํลองการไหลของนํา้บาดาล 

การจําลองการไหลของนํา้บาดาลในสภาวะคงท่ี  จากการปรับคา่ตวัแปรท่ีใช้ในแบบจําลองโดย

เปรียบเทียบคา่ระดบันํา้ท่ีคํานวณจากแบบจําลองและคา่ระดบันํา้จากบ่อสงัเกตการณ์ในปี พ .ศ .  2550 ผลการ

ปรับเทียบ มีคา่ความเบ่ียงเบนคลาดเคลื่อนประมาณร้อยละ 5.756 (RMS = 0.9 m.) และการจําลองในสภาวะ

เปลี่ยนแปลงตามเวลา ผลการปรับเทียบได้คา่สมัประสทิธ์ิการยอมให้ซมึผ่านดงัแสดงในตารางท่ี 1 และอตัราการ

เพ่ิมเติมนํา้อยู่ในช่วงเดือน พ.ค. – ต.ค. โดยมีคา่ 2.6% และ 3.47% ของปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี คา่ความเบ่ียงเบน

คลาดเคลื่อนประมาณร้อยละ 8.636 (RMS = 1.339 m.) ดงัแสดงในภาพท่ี 2  
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(a)                                                                                (b) 

    ภาพที่ 2   (a) ผลการปรับเทียบความคลาดเคลื่อนแบบจําลองสภาวะคงท่ี 

(b) ผลการปรับเทียบความคลาดเคลื่อนแบบจําลองสภาวะ เปลี่ยนแปลงตามเวลา 
 

ตารางที่ 1 คา่คณุสมบติัทางชลศาสตร์ของชัน้นํา้ท่ีใช้ในแบบจําลอง 
 

ชัน้นํา้ 

คา่สมัประสิทธ์ิการยอม 

ให้นํา้ซมึผ่าน  

)เมตรตอ่วนั(  

คา่สมัประสิทธ์ิการกกัเก็บ 

Kx,Ky Kz Ss Sy 

ชัน้หินให้นํา้ตะกอนท่ีราบนํา้ท่วมถงึ (Qfd) 4.74 1.185 0.0002 0.2 

ชัน้ตะกอนนํา้พายคุปัจจบุนั (Qa) 1.201 0.300 0.0001 0.002 

ชัน้หินให้นํา้ตะกอนตะพกัระดบัต่ํา (Qlt) 8.208 2.052 0.00005 0.002 

ชัน้ดินเหนียวของตะกอนตะพกัลํานํา้ขัน้ต่ํา  0.001 0.00025 0.00001 0.002 

ชัน้หินให้นํา้ตะกอนตะพกัระดบัสงู (Qht) 19.958 4.990 0.000033 0.002 

ชัน้หินแข็งยคุเพอร์เมียน-คาร์บอนิเฟอรัส (PCms) 0.864  0.216 0.00001 0.002 
 

ผลการจาํลองการไหลของนํา้บาดาล 

ในการประยกุต์แบบจําลองการเคลื่อนตวัของนํา้ใต้ดินในพืน้ท่ีศกึษากรณีท่ีทําการเติมนํา้ลงสูช่ัน้นํา้

บาดาล จะทําการจําลองการเติมนํา้ลงสูช่ัน้หินให้นํา้ตะกอนตะพกัลุม่นํา้ขัน้ต่ํา และการเติมนํา้ลงสูช่ัน้หินให้นํา้

ตะกอนตะพกัลุม่นํา้ขัน้สงู ด้วยอตัรา 840 ลบ.เมตรตอ่วนั และ 1,200 ลบ.เมตรตอ่วนั ตามลําดบั ผ่านบ่อเติมนํา้

ของแตล่ะชัน้นํา้ ชัน้นํา้ละ 1 บ่อ โดยจะจําลองการเติมนํา้ผ่านบ่อบาดาลในช่วงฤดฝูน ตัง้แตเ่ดือน พ.ค. - ต.ค. 

เป็นระยะเวลา 20 ปี มีการใช้นํา้บาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ิมขึน้ปีละ 5 % และการใช้นํา้บาดาลเพ่ือการอปุโภค

บริโภคเพ่ิมขึน้ปีละ 0.30 % ผลการจําลองพบวา่ทิศทางการไหลของนํา้ท่ีทําการอดันํา้ผ่านบอ่บาดาล ทัง้ในชัน้นํา้

บาดาลตะกอนตะพกัลุม่นํา้ขัน้ต่ํา (Qlt) และ ในชัน้นํา้บาดาลตะกอนตะพกัลุม่นํา้ขัน้สงู (Qht) มีทิศทางการไหลไป

ในทิศใต้และทิศตะวนัออกเฉียงใต้ เช่นเดียวกบัแบบจําลองท่ีใช้ทําการปรับเทียบ ดงัแสดงในภาพท่ี 3 และบ่อ

สงัเกตการณ์ของโครงการฯ ซึง่อยู่ห่างจากบ่อเติมนํา้ 20 – 150 เมตร มีระดบัแรงดนันํา้บาดาลเพ่ิมขึน้ 1 – 2 เมตร 

จากระดบัแรงดนันํา้บาดาลปกติ 
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                                    (a)                                                                   (b) 

        
ภาพที่ 3  (a) การกระจายตวัของนํา้ท่ีเติมผ่านบ่อเติมนํา้ของชัน้หินให้นํา้ตะกอนตะพกัลุม่นํา้ขัน้ต่ําท่ีเวลา 20 ปี 

  (b) การกระจายตวัของนํา้ท่ีเติมผ่านบ่อเติมนํา้ของชัน้หินให้นํา้ตะกอนตะพกัลุม่นํา้ขัน้สงู ท่ีเวลา 20 ปี 
 

ผลการจาํลองสมดุลนํา้บาดาล 

       การจําลองในสภาวะเปลี่ยนแปลงตามเวลาเพ่ือพิจารณาสมดุลนํา้บาดาลในรอบ 1 ปี โดยพิจารณาในปี 

2553 กําหนดการพิจารณาออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีสภาวะปกติ และกรณีอดันํา้ สามารถสรุปปริมาณการไหล

เข้า - ออก ของนํา้บาดาลในพืน้ท่ีศกึษา ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 สมดลุนํา้บาดาลในรอบ 1 ปี (2553) 
 

กรณี กรณีสภาวะปกต ิ กรณีอดันํา้ 

ปริ
มา

ณ
นํา้

ไห
ลเ

ข้า
 Storage 

Wells 
Recharge 

River Leakage 
General Head 

800,893 
- 

3,224,625 
31,498,640 
68,448,912 

901,421 
375,360 

3,224,625 
31,497,672 
68,311,792 

รวม )ลบ.ม.ตอ่ปี(  103,973,070 104,310,871 

ปริ
มา

ณ
นํา้

ไห
ลอ

อก
 Storage 

Wells 
Evapotranspiration 

River Leakage 
General Head 

893,968 
7,365,986 

38,770 
13,204,772 
82,809,536 

952,998 
7,365,986 

38,771 
13,210,068 
82,824,672 

รวม )ลบ.ม.ตอ่ปี(  104,313,032 104,392,496 

% Discrepancy 0.50% 0.56% 

บอ่บาดาล บอ่สงัเกตการณ์ ลกัษณะการไหลของนํา้ที่เติม 

สถานีทดลองเติมนํา้ ต.ป่ากมุเกาะ 

อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั 
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จากการจําลองสมดลุนํา้บาดาล จะพบวา่ในฤดแูล้งมีปริมาณการใช้นํา้บาดาลสงูกวา่ฤดฝูน และไมมี่

การเพ่ิมเติมของนํา้บาดาลจากนํา้ฝน สง่ผลมีปริมาณนํา้ไหลเข้าสูร่ะบบนํา้บาดาลน้อยกวา่ปริมาณนํา้ไหลออก

จากระบบ สว่นในฤดฝูนมีการใช้นํา้บาดาลในปริมาณท่ีต่ํากวา่ฤดแูล้ง มีการเพ่ิมเติมของนํา้บาดาลจากนํา้ฝนและ

จากการอดันํา้ สง่ผลให้มีปริมาณนํา้ไหลเข้าสูร่ะบบนํา้บาดาลมากกวา่ปริมาณนํา้ไหลออกจากระบบ สว่นสมดลุ

นํา้บาดาลในรอบ 1 ปี (2553) พบวา่มีปริมาณนํา้ไหลเข้าสูร่ะบบนํา้บาดาลมากกวา่ปริมาณนํา้ไหลออกจากระบบ 

และมีสมดลุนํา้บาดาลประมาณ 104 ล้าน ลบ .เมตร /ปี 
 

ผลการประเมินศักยภาพนํา้บาดาล 

       ในการพิจารณาหาปริมาณการใช้นํา้บาดาลท่ีปลอดภัย จะใช้แบบจําลองนํา้บาดาลท่ีได้ทําการปรับค่าตวั

แปรแล้วจากการจําลองในสภาวะเปลี่ยนแปลงตามเวลา จากนัน้ทําการประมาณค่าโดยวิธีการลองผิดลองถูก 

(Trial and Error) การเพ่ิมหรือลดอตัราสบูไปเร่ือยๆ โดยกระจายบ่อสบูอย่างสม่ําเสมอทัว่พืน้ท่ีศกึษาไม่เป็นกลุ่ม

ก้อนเพ่ือหาปริมาณการใช้นํา้บาดาลท่ีเหมาะสม แล้วพิจารณาระดบัแรงดนันํา้บาดาลให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด 

คือ จะต้องไม่ทําให้ระดบันํา้บาดาลของชัน้นํา้ชัน้บนหรือชัน้นํา้ไร้แรงดนัมีระดบัต่ํากว่า 15 - 20 เมตร จากผิวดิน

และชัน้ท่ีอยู่ข้างล่างหรือชัน้นํา้มีแรงดนั มีแรงดนันํา้ลดลงไม่เกิน 1 เมตรต่อปี และมีระดบัแรงดนัไม่ต่ํากว่า 30 

เมตรจากผิวดิน ผลการจําลองพบว่า พืน้ท่ีศึกษามีปริมาณการสูบนํา้ท่ีปลอดภัยจากเกณฑ์ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว 

สามารถสบูได้ประมาณ 134,385 ลบ  .เมตร /วนั หรือ 49 ล้านลกูบาศก์เมตรต่อปี ซึง่พิศาล ชยัสายณัห์ (2545) 

ทําการศกึษาปริมาณการสบูท่ีปลอดภยับริเวณใกล้เคียงพืน้ท่ีศกึษาสามารถสบูได้ 35 – 40 ล้านลกูบาศก์เมตรต่อ

ปี เน่ืองจากการกําหนดเกณฑ์การลดระดบัของแรงดนันํา้บาดาลในเกณฑ์ท่ีแตกตา่งกนั 

 การศกึษาศกัยภาพนํา้บาดาลในพืน้ท่ีศกึษาโดยใช้แบบจําลอง  จะประเมินจากการใช้นํา้บาดาลในปัจจุบนั 

และปริมาณการใช้นํา้ท่ีปลอดภยั (Safe yield) ของพืน้ท่ีศกึษา หรือ ปริมาณนํา้ท่ีสามารถพฒันามาใช้ได้ภายใต้

ปริมาณการใช้นํา้ท่ีปลอดภยั ผลการศกึษามีปริมาณการใช้นํา้อย่างเหมาะสมประมาณ 134,385 ลบ .เมตร /วนั ใน

สภาพปัจจุบนัมีการใช้นํา้บาดาลประมาณ 24,627 ลบ  .เมตร /วนั หรือ 18% ของศกัยภาพนํา้บาดาลท่ีมี ดงันัน้

สามารถพฒันาเพ่ิมขึน้ได้อีกประมาณ 109,758 ลบ .เมตร /วนั   
 

สรุป 
 

  ผลการจําลองการไหลของนํา้ใต้ดินในโครงการเติมนํา้ลงสู่ชัน้บาดาล จงัหวดัสโุขทยั โดยใช้แบบจําลอง

ทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม Visual MODFLOW V.4.2 สามารถสรุปได้ดงันี ้

 1) ทิศทางการไหลของนํา้ท่ีทําการอดันํา้ผ่านบ่อบาดาล ทัง้ในชัน้นํา้บาดาลตะกอนตะพกัลุ่มนํา้ขัน้ต่ํา 

(Qlt) และ ในชัน้นํา้บาดาลตะกอนตะพกัลุ่มนํา้ขัน้สงู (Qht) มีทิศทางการไหลไปในทิศใต้และทิศตะวนัออกเฉียง

ใต้ เช่นเดียวกบัแบบจําลองท่ีใช้ทําการปรับเทียบ  

2) สมดลุนํา้บาดาลในสภาวะปกติ และในกรณีทําการอดันํา้ลงสู่ชัน้บาดาล จากแบบจําลองในรอบ 1 ปี 

(2553) พบว่า % Discrepancy มีค่าเท่ากับ 0.50% และ 0.56% ตามลําดบั ซึง่สรุปได้ว่าในการอดันํา้ลงสู่ชัน้

บาดาลในรอบ 1 ปี สง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงของสมดลุนํา้บาดาลในพืน้ท่ีศกึษาเพียงเลก็น้อย 

3) การจําลองเพ่ือหาศกัยภาพของนํา้บาดาลในพืน้ท่ีศกึษา ระยะเวลา 20 ปี ติดต่อกนั ตัง้แต่ปี 2553 – 

2572 ผลการจําลองพบว่า พืน้ท่ีศึกษามีปริมาณการสูบนํา้ท่ีปลอดภยั สามารถสบูได้ประมาณ 134,385 ลบ.
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เมตร/วนั ในปัจจุบนัมีการใช้นํา้บาดาลประมาณ 24,627 ลบ  .เมตร /วนั หรือ 18% ของศกัยภาพนํา้บาดาลท่ีมี 

ดงันัน้สามารถพฒันาเพ่ิมขึน้ได้อีกประมาณ 109,758 ลบ .เมตร /วนั 
 

 .กิตตกิรรมประกาศ 
 

 ขอขอบพระคณุคณาจารย์ทุกท่านท่ีให้คําแนะนําและคําปรึกษาท่ีดีในการทําการวิจัย ขอขอบคุณกรม

ทรัพยากรนํา้บาดาล และบริษัทเอส เอน็ ที คอนซลัแตนท์ จํากดั ท่ีอนเุคราะห์ข้อมลูสําหรับทํางานวิจยัในครัง้นี ้
 

เอกสารและสิ่งอ้างอิง 
 

กรมทรัพยากรนํา้บาดาล. 2548. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาประเมินศักยภาพแอ่งนํา้บาดาล  

)แอ่งเชียงใหม่ แอ่งเจ้าพระยาตอนบน และแอ่งแม่กลอง.(  กรมทรัพยากรนํา้บาดาล . 
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