
 
การจําลองน้ําใตดินและพัฒนาฐานขอมูลในพื้นที่โครงการชลประทานชัณสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวมานิศา   วีรวิกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา       ภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา  

คณะวิศวกรรมศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปการศึกษา  2546 

ISBN  974-17-5768-9 
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 



 
GROUNDWATER SIMULATION AND DATABASE DEVELOPMENT  

IN CHANSUTR IRRIGATION PROJECT AREA 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

Miss Manisa  Veeravigrom

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of Master of Engineering in Water Resources Engineering 

Department of Water Resources Engineering 
Faculty of Engineering 

Chulalongkorn University 
Academic Year 2003 
ISBN 974-17-5768-9 

 



หัวขอวิทยานิพนธ การจําลองน้ําใตดินและพัฒนาฐานขอมูลในพื้นที่โครงการชลประทาน
ชัณสูตร 

โดย นางสาวมานิศา   วีรวิกรม 
สาขาวิชา วิศวกรรมแหลงน้ํา 
อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร. สุจริต   คูณธนกุลวงศ 
 
 
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อนุมัติใหนับวิทยานิพนธฉบับนี้เปน  
สวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
   ………………………………………….. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
                            (ศาสตราจารย ดร. ดิเรก   ลาวัณยศิริ) 
 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 
   ……………………………………………  ประธานกรรมการ 
              (ผูชวยศาสตราจารย ดร. เสรี   จันทรโยธา) 
 
   …………………………………………...  อาจารยท่ีปรึกษา 
           (รองศาสตราจารย ดร. สุจริต   คูณธนกุลวงศ) 
 
   …………………………………………… กรรมการ 
     (อาจารย ดร. ครรชิต   ลิขิตเดชาโรจน) 
 
   …………………………………………… กรรมการ 
          (รองศาสตราจารย ดร. ทวนทัน   กิจไพศาลสกุล) 



      
           ง 
 
มานิศา   วีรวิกรม : การจําลองน้ําใตดินและพัฒนาฐานขอมูลในพื้นที่โครงการชลประทาน 
ชั ณ สู ต ร . (GROUNDWATER SIMULATION AND DATABASE DEVELOPMENT IN 
CHANSUTR IRRIGATION PROJECT AREA)  อ. ที่ปรึกษา : รศ.ดร. สุจริต   คูนธนกุลวงศ, 
169 หนา. ISBN 974-17-5768-9 
 
 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร อันเปนโครงการหนึ่งในจํานวน 42 แหงของโครงการชล

ประทานเจาพระยาใหญ   ครอบคลุมพ้ืนที่ชลประทาน 5 จังหวัด ไดแก ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง 
สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีแนวโนมการใชน้ําใตดินเพ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา   จากเหตุการณดังกลาว เพื่อไมใหเกิดปญหาขาดแคลนน้ําใน
ระยะยาว จึงจําเปนตองมีการศึกษาการจําลองสภาพการไหลของน้ําใตดิน โดยการใชโปรแกรม 
Microsoft SQL Server 2000 เปนระบบฐานขอมูล และพัฒนาโปรแกรม GWMMI_CU ขึ้น เพื่อใชใน
การเชื่อมโยงขอมูลกับแบบจําลองน้ําใตดิน โดยใชโปรแกรม Microsoft Foxpro V6.0  รวมทั้งไดนํา
โปรแกรม GWMMI_CU มาใชในการจําลองการไหลของน้ําใตดิน 

ในการศึกษาครั้งนี้  ไดพัฒนาระบบฐานขอมูล ซ่ึงมีหนาที่ใหญ ๆ 2 สวน คือ  การจัดการขอมูล
ทางดานทรัพยากรน้ําบาดาล     และใชในการประเมินอัตราการใชน้ําใตดินและจัดรูปแบบเพ่ือนําเขา
โปรแกรม GMS/MODFLOW   ซ่ึงการพัฒนาระบบครั้งนี้ทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บมีรูปแบบและมีมาตรฐาน
เดียวกัน  สามารถใชงานรวมกันได   สําหรับการจัดเตรียมและจัดรูปแบบเพื่อนําเขาโปรแกรม 
GMS/MODFLOW สามารถลดระยะเวลาในการจัดเตรียมและมีความยืดหยุนในการปรับตัวแปรที่ใช
ในการคํานวณ 
 การจําลองสภาพการไหลน้ําใตดินในพื้นที่โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร ไดปรับเทียบ
แบบคงตัวในป พ.ศ. 2542  ปรับเทียบแบบไมคงตัวในป พ.ศ. 2543-2545  และสอบทานในป พ.ศ. 
2532 -2545   เม่ือเทียบผลการคํานวณระดับนํ้าและอัตราการสูบท่ีกําหนด ทําใหสามารถวิเคราะหสม
ดุลของน้ําในพื้นที่ได    นอกจากนี้ ผลการจําลองสามารถสรางความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางระดับ
น้ําใตดินและอัตราการสูบน้ําใตดิน ในแตละกลุมพ้ืนที่ชลประทานในโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณ
สูตรได  อันจะเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการน้ํารวมในพื้นที่ไดตอไป 
 
 
ภาควิชา    วิศวกรรมแหลงน้ํา   ลายมือชื่อนิสิต........................................................... 
สาขาวิชา   วิศวกรรมแหลงน้ํา                     ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษา......................................... 
ปการศึกษา  2546      



      
                 จ 

             
# # 4370451221 :  MAJOR WATER RESOURCE ENGINEERING 
KEY WORD : GROUNDWATER / MODEL / DATABASE / CHANSUTR 

MANISA VEERAVIGROM : GROUNDWATER SIMULATION AND DATABASE 
DEVELOPMENT IN CHANSUTR IRRIGATION PROJECT AREA. THESIS ADVISOR : 
ASSOC. PROF. SUCHARIT  KOONTHANAKULVONG,169 pp. ISBN 974-17-5768-9. 
 
 
The Chansutr Irrigation Project is one of 42 irrigation projects of the Choa Phraya Yai  

Irrigation Project, covered Chainat Singburi Angthong Suphanburi and Ayutthaya.             
Groundwater usage in this area showed trend of increase especially in the drought period.   
For this reason,it is necessary to study groundwater simulation and database development  
for linking data and groundwater program by using Microsoft SQL Server 2000 program    
for database system and developing GWMMI_CU program by using Microsoft Foxpro V6.0 
program. 

 
 For this study, database system development divided to 2 functions, for         

groundwater resources data managing to assessed groundwater use rate and 
GMS/MODFLOW program data preparing. This database developed made data system    
for groundwater to be standardized and reduced complexity in data preparation for 
groundwater simulation due to the groundwater pumpage estimation capability. 
 
 The groundwater simulation in the Chansutr Irrigation Project calibrated in steady 
state in year 1999, calibrated in unsteady state in year 2000-2002 and verified in year     
1989-2002. When compared computed and actual water level, the water budget in the area 
could be analyzed. Besides, the simulation results can produce the relationship of 
groundwater table and groundwater pumpage in each irrigation block.These will be the 
fundamental data for water conjunctive use management in the area. 
 
Department Water Resource Engineering Student’s signature........................................... 
Field of Study  Water Resource Engineering  Advisor’s signature........................................... 
Academic year 2003     



 ฉ

กิตติกรรมประกาศ 

ขาพเจาใครขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทานของภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา 
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  รองศาสตราจารย ดร. สุจริต   
คูณธนกุลวงศ  อาจารยที่ปรึกษา  ซึ่งกรุณาใหคําปรึกษาและขอแนะนํา  ตลอดจนความคิดเห็น
ตาง ๆ  ในการทําวิทยานิพนธใหแกขาพเจา ดวยดีมาตลอด 

นอกจากนี้ ขาพเจาใครขอขอบคุณ คุณโชคชัย   สุทธิธรรมจิต  นักวิจัยประจํา
โครงการติดตามขอมูลน้ําบาดาลสําหรับพื้นที่ดานเหนือของที่ราบภาคกลางตอนลาง และพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงขอมูลของแบบจําลองน้ําบาดาล  และเจาหนาที่ของโครงการฯ ทุกทาน ที่ไดให
ความชวยเหลือในทุก ๆ  เร่ือง 

รวมทั้ง ขอขอบพระคุณเจาหนาที่ของหนวยราชการตาง ๆ  รวมทั้ง ชาวบานทุก
ทาน  ซึ่งใหความอนุเคราะหขอมูล เพื่อใชในการจัดทําวิทยานิพนธเลมนี้   และขอขอบคุณเพื่อน  
รุนพี่และรุนนองในภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา  ที่ไดใหความชวยเหลือดานการเรียนตลอดมา 

ทายที่สุดนี้  ขาพเจาขอขอบพระคุณ บิดามารดา ญาติพี่นอง และเพื่อน ๆ  ของ
ขาพเจา ทุกทาน ที่เปนกําลังใจใหแกขาพเจาดวยดีตลอดมา 

        

















บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา  

 
ในปจจุบันภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ  ทําให

ความตองการใชน้ํามีแนวโนมสูงขึ้น  สงผลทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําที่จะใชในดานเกษตรกรรม 
อุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม   ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการหาแหลงน้ําเพิ่มเติม  ซึ่งแหลงน้ําที่ได
รับความสนใจคือแหลงน้ําใตดิน  ทําใหในปจจุบันมีการเจาะบอน้ําใตดินกันอยางแพรหลาย    ซึ่ง
ปริมาณน้ําที่สูบข้ึนมามากยอมกอใหเกิดปญหาตามมา เชน การลดลงของระดับน้ําใตดิน      การ
ทรุดตัวของแผนดิน 

 
 ในสวนของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตรก็เชนกัน  มีปญหาการขาดแคลนน้ํามาก  
ดังนั้นทางโครงการฯ จึงมีแนวทางในการใหเกษตรกรใชน้ําใตดินเพื่อเสริมน้ําชลประทาน   รวมทั้ง
ประชาชนสามารถใชน้ําใตดินเสริมในชวงที่ขาดแคลนน้ํา 
 
 จากเหตุการณดังกลาวเพื่อไมใหเกิดปญหาระยะยาวอยางเชนในกรุงเทพมหานคร  จึงได  
มีการศึกษาและวางแผน เพื่อหาแนวทางในการจดัการแหลงน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งในแงของ
น้ําผิวดินและน้ําใตดิน  แตสําหรับการวางแผนและการจัดการแหลงน้ําใตดินเปนเรื่องที่ยุงยากและ
มีขอจํากัดมากมาย  เพราะฉะนั้นการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อจําลองการไหลของ  
น้ําใตดินจึงเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดวิธีหนึ่ง 
 
 แบบจําลองทางคณิตศาสตรในปจจุบันมีการพัฒนาเปนคอมพิวเตอรที่ใชงานไดสะดวก
มากมาย   แตอยางไรก็ตาม  ยังมีความยุงยากในเรื่องการรวบรวมจัดการขอมูล เชน ปริมาณการ 
ใชน้ําใตดินทั้งในปจจุบันและอดีต  คาระดับน้ํา  ตําแหนงและจํานวนของบอสูบน้ํา ฯลฯ  ทําให 
ตองใชระยะเวลายาวนานมากในขั้นตอนนี้ 
 
 สําหรับการศึกษาในครั้งนี้  มุงเนนทําการศึกษาการสรางฐานขอมูลเพื่อนําไปสรางและ
เชื่อมโยงขอมูลเพื่อใชในการจําลองน้ําใตดิน  และการจําลองการไหลของชั้นน้ําใตดินในพื้นที่โครง
การสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร   
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1.2 วัตถุประสงค   
 
1. ออกแบบและจัดทําฐานขอมูลเพื่อการจําลองและจัดการน้ําใตดิน 
2. จําลองสภาพการไหลของน้ําใตดินในพื้นที่ศึกษาโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

 3. ศึกษาสมดุลของระบบน้ําใตดิน 
 4. วิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับน้ําใตดินกับอัตราการสูบน้ําใตดิน 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

1. การออกแบบระบบฐานขอมูล โดยใชโปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 เพื่อติด
ตอกับขอมูลภายในฐานขอมูล และโปรแกรม Microsoft Visual Foxpro V6.0 เพื่อเรียกใชขอมูล
จากฐานขอมูลมาประมวลผล  โดยที่ระบบฐานขอมูลจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวกับการจําลองน้ําใตดินใน
พื้นที่ศึกษา 

2. แบบจําลองที่นํามาใชในการศึกษา คือ GMS–MODFLOW V3.1 จําลองตั้งแต ป พ.ศ. 
2532-2545 ใชวิเคราะหสมดุลน้ําและความสัมพันธของระดับน้ําใตดินกับการสูบน้ํา  

3. พื้นที่ศึกษา คือ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชณัสูตร (รูปที่ 1-1) ครอบคลุม  5 จังหวัด 
ไดแก  จังหวัดสิงหบุ รี  จังหวัดอางทอง   จังหวัดชัยนาท   จังหวัดสุพรรณบุ รี  และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  เปนโครงการชลประทานโครงการหนึ่งในจํานวน 42 แหงของโครงการพัฒนา
แหลงน้ําลุมเจาพระยาใหญ  ซึ่งเปนโครงการประเภททดน้ําและสงน้ํา ที่ไดรับน้ําจากแมน้ํา
เจาพระยาไดรับน้ําจากการทดน้ําของเขื่อนเจาพระยาเขาทางแมน้ํานอย โดยสรางประตูระบาย
บางระจัน ที่ กม.42+000 ของแมน้ํานอย    
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1.4 ขอมูลที่ใชในการศึกษา 
 

การศึกษาในครั้งนี้  ไดจัดสรางฐานขอมูลขึ้น  เพื่อใชในการรวบรวม  จัดการขอมูล             
ที่เกี่ยวของกับการจําลองสภาพน้ําใตดิน   ดังนั้นขอมูลจึงเปนสวนที่มีความสําคัญและมีปริมาณ
มาก   ซึ่งขอมูลที่จัดเก็บรวบรวมไดมาจากหนวยงานตาง ๆ  เชน  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล        
กรมชลประทาน  เปนตน    รวมถึงการสํารวจขอมูลภาคสนาม  โดยสอบถามจากหนวยงานและ
ประชากรในพื้นที่   ทั้งนี้ ขอมูลที่ใชในการศึกษา ประกอบดวยขอมูล (ตารางที่ 1-1) 

1) ขอมูลดานภูมิประเทศและการปกครอง 
2) ขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
3) ขอมูลดานธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา 
4) ขอมลูดานปริมาณการใชน้ําใตดิน 
 
1.4.1 ขอมูลดานภูมิประเทศและการปกครอง 

 ขอมูลดานภูมิประเทศ ไดแก  ระดับความสูงของพื้นที่ทางภูมิศาสตร  ขอมูลประชา
กร  และขอบเขตการปกครอง   ซึ่งไดขอมูลจากกรมแผนที่ทหาร  กรมพัฒนาชุมชน        (พ.ศ. 
2529-2546)  และกรมการปกครอง (พ.ศ. 2537-2546) 

1.4.2 ขอมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาน้ําผิวดนิ 
 ขอมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาน้ําผิวดิน ไดแก  ปริมาณฝน (พ.ศ. 2504-2545)  
อัตราการระเหย (พ.ศ. 2504-พ.ศ. 2545)  คุณสมบัติหนาตัดและระดับของแมน้ํา  ซึ่งรวบรวมจาก
กรมอุตุนิยมวิทยา   กรมชลประทาน  (พ.ศ. 2494-พ.ศ. 2545)  และกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2542) 
 สําหรับขอมูลทางน้ําที่ใชในการสรางแบบจําลอง  ประกอบไปดวย  หนาตัด        
ระดับน้ํา  และพารามิเตอรของการซึม 

1.4.3 ขอมูลดานธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา 
 ขอมูลดานธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา  ประกอบดวย ขอมูลการทดสอบทาง    
อุทกธรณีวิทยา  คาระดับน้ําใตดินในอดีตถึงปจจุบัน  และคุณสมบัติทางกายภาพของชั้นน้ําใตดิน 
 สําหรับขอมูลดานธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา  รวบรวมไดจากกรมทรัพยากร   
น้ําบาดาล   การประปาภูมิภาค   และกรมชลประทาน 

1.4.4 ขอมูลดานปริมาณการใชน้ําใตดิน 
 การประเมินการใชน้ํา แบงเปนการใชน้ํา 3 ประเภท คือ การใชน้ําเพื่อการเกษตร 
การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค   และการใชน้ําเพื่อการพาณิชยและอุตสาหกรรม 
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 ขอมูลที่ใชในการประเมินการใชน้ําเพื่อการเกษตร   อาศัยขอมูลจํานวนบอน้ําใตดิน
ของประชาชนที่รวบรวมได  เชน  กชช.2ค.  ขอมูลจากโครงการฯ ชัณสูตร   การสํารวจภาคสนาม     
เปนตน 
 ขอมูลที่ใชในการประเมินการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค   อาศัยขอมูลที่รวบรวม
จาก   การประปาสวนภูมิภาค   ประปาเทศบาล   และประปาเอกชนที่ไดรับสัมปทานในกรณีที่อยู
นอกเขตบริการประปา   อาศัยขอมูลจากระบบประปาหมูบาน  ไดจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  
และการใชน้ําใตดินจากบอสวนตัวประชาชน   ซึ่งขอมูลที่รวบรวมจากหนวยงานตาง ๆ  จะเนนที่
กําลังการผลิต  จํานวนผูใชบริการ  ขนาดของบอ  จํานวนของบอ  และที่ตั้ง 
 ขอมูลที่ใชในการประเมินการใชน้ําเพื่อการพาณิชยและอุตสาหกรรม  ไดรวบรวม
ขอมูลจากการขออนุญาตขอใชน้ําใตดิน  และการบันทึกมาตรการใชน้ําของผูที่ขออนุญาต         
จากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล   รวมทั้งการสํารวจภาคสนาม 
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ตารางที่ 1-1 ขอมูลที่รวบรวมจากหนวยงานตาง ๆ  เพื่อใชในการศึกษาศักยภาพ            
แหลงน้ําใตดิน 

ลําดับ รายการขอมูล ที่มา ป 
1 ขอมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่ 

1.1 แผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร 2542 
1.2 แผนที่เขตการปกครอง กรมการปกครอง 2542 
1.3 ขอมูลประชากร กรมพัฒนาชุมชน 2529-2546 

  กรมการปกครอง   2537-2542 
2 ขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา - อุทกวิทยาผิวดิน 

2.1 ขอมูลฝน กรมอุตุนิยมวิทยา 2504-2545 
2.2 ขอมูลการระเหยรายเดือน กรมอุตุนิยมวิทยา   กรมชลประทาน 2524-2545 
2.3 ขอมูลชนิดดิน และแผนที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 2538 
2.4 หนาตัดแมน้ําสายหลัก 4 สาย กรมเจาทา - 
2.5 หนาตัดแมน้ําสายหลัก 5 สาย กรมชลประทาน 2494-2545 
3 ขอมูลดานธรณีวิทยา - อุทกวิทยาน้ําใตดิน 

3.1 ระดับและประเภทของชั้นน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
3.2 ระดับชั้นทราย และแหลงทราย กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 2542 
3.3 พารามิเตอรของชั้นน้ําใตดิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การประปาภูมิภาค 
กรมทรัพยากรธรณี 

2543 
- 
- 

3.4 ระเบียนบอบาดาล กรมทรัพยากรธรณี 
กรมโยธาธิการ 
กรมอนามัย 

รพช. 
การประปาภูมิภาค 
กรมชลประทาน  

2504-2546 
2509-2546 
2520-2546 
2500-2546 
2529-2545 
2510-2546 

3.5 ระดับน้ําใตดินบอสังเกตการณของ  
โครงการ 

โครงการติดตามขอมูลน้ําบาดาลฯ 2545-2546 

3.6 แผนที่ดิน  และคุณสมบัติของดิน กรมพัฒนาที่ดิน 2536 
4 ขอมูลดานปริมาณการใชน้ํา - ความตองการใชน้ํา 

4.1 แผนที่การใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 2536 
4.2 การใชน้ําดานการเกษตร การสํารวจภาคสนาม 2545 
4.3 การใชน้ําของประปาหมูบาน กรมโยธาธิการ  กรมอนามัย 2526-2542 
4.4 การใชน้ําของประปาเทศบาล กรมโยธาธิการ 2542 
4.5 การใชน้ําของประปาภูมิภาค  สํานักงานแตละจังหวัด 2537-2543 
4.6 การใชน้ําของภาคเอกชน กรมโยธาธิการ  กรมทรัพยากรธรณี 2545 
4.7 ขอมูลโครงการบอน้ําต้ืน 50000 บอ กรมสงเสริมการเกษตร 2536/2537 
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1.5 การศึกษาที่ผานมา 
  

1.5.1 การศึกษาในประเทศ 
 
กรมโยธาธิการ (2538) : ใชแบบจําลอง MODFLOW ในการจําลองสภาพน้ําใตดิน

ในจังหวัดกําแพงเพชร  เพื่อหาความเหมาะสมในการเติมน้ําลงในชั้นหินอุมน้ํา  พรอมทําการ
ทดลองเติมน้ําดวยสระภาคสนาม    สรุปไดวา ชั้นหินอุมน้ํามีความเหมาะสมและน้ําดิบที่มี  อยูใน
เกณฑที่ใชไดแตมีตะกอนปะปนอยูเพียงเล็กนอย 

สนฑ  จินดาสงวน (2541) : ทําการจําลองสภาพการไหลน้ําใตดินในพื้นที่จังหวัด
กําแพงเพชร   โดยใชแบบจําลอง MODFLOW และ GMS  ซึ่งมีความสามารถในการใชจําลอง
สภาพของน้ําใตดินจังหวัดกําแพงเพชรไดดี  เนื่องจากในแบบจําลอง GMS มีประโยชนในดาน  
การเตรียมขอมูล (Input Data)   อีกทั้งยังใชแสดงผลทางอุทกธรณี  และระดับน้ําใตดินในรูป    
กราฟฟค    สวนแบบจําลอง MODFLOW มีความสามารถในการจําลองสภาพไดทั้งสภาวะคงที่ 
และไมคงที่  รวมทั้งใชสําหรับจําลองสภาพที่มีลักษณะของชั้นน้ําใตดินหลาย ๆ  ชั้น ไดอีกดวย 
จากผลการจําลองสรุปผลการศึกษาไดวา  ถาหากลดปริมาณการสูบน้ําใตดินใหลดลงปละ 5%  
ทุก ๆ  ป  ภายในเวลา 3-4 ป จะทําใหระดับน้ําใตดินฟนตัวขึ้นมาอยูในระดับเดียวกับป 2540 ภาย
ใตสภาวะการสูบเฉลี่ยในชวงป 2538-2540 

วินัย  เชาวนวิวัฒน  (2542) : ทําการจําลองสภาพการรุกล้ําของน้ําเค็มในชั้นน้ํา
นนทบุรี  โดยใชแบบจําลอง MODFLOW, MT3D และ GMS   ผลการศึกษาพบวาอัตราการสูบน้ํา 
ในป พ.ศ. 2526-2540  มีอัตราเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องปละ 5.1%   และผลการจําลองสภาพยังแสดง
ใหเห็นวา ในป พ.ศ. 2540  พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบของการรุกลํ้าของน้ําเค็มเทากับ 1,844  ตาราง
กิโลเมตร   ซึ่งเพิ่มข้ึนจากเดิมปริมาณ 1% 

Tirtha Raj Gautam (2541) : ทําการเชื่อมตอระหวางการจําลอง–MCDM–GIS  
เพื่อใชในการจัดการน้ําใตดินในพื้นที่ศึกษากรุงเทพมหานคร   จากผลการศึกษาพบวา การเชื่อม
ตอระหวางโปรแกรมกับ GIS เปนเครื่องมือที่มีประโยชนอยางมากในการวิเคราะหแสดงผลของการ
จําลองโมเดลในแตละหัวขอที่เกิดในเวลาเดียวกัน 

Ohmar Thwin (2538) : ทําการประยุกต GIS เพื่อวางแผนและจัดการน้ําใตดินใน 
จังหวัดสุโขทัย   โดยใชผลการศึกษาวาการประยุกต GIS ในการจําลองน้ําใตดิน   ซึ่งใชเวลานอย  
มีประสิทธิภาพ  ความถูกตอง  และงายตอการเขาใจ 
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วิภารัตน สฤษฎีชัยกุล (2542) : ศึกษาการตอเชื่อมระหวางแบบจําลองชลศาสตร 
Hydroworks กับสารสนเทศภูมิศาสตร Arcview ซึ่งมีรูปแบบการตอเชื่อมแบบหลวมโดยผูใช
โปรแกรมเปนผูสงขอมูลและดําเนินตอเชื่อมทุกขั้นตอน  โดยจําลองพื้นที่ศึกษาคือพื้นที่สุขุมวิท  ซึ่ง
มีพื้นที่ประมาณ 24 ตารางกิโลเมตร    จากการศึกษานี้ไดเลือกรูปแบบผลลัพธที่ไดจากแบบจําลอง 
Hydroworks ในรูปแบบของแฟมขอมูลรูปภาพ *.hyd ไดเปนแฟมขอมูลตัวหนังสือ *.txt หลังจาก
นั้น   Arcview GIS จะนําแฟมขอมูลตัวหนังสือที่ไดนี้ มาสรางพื้นผิวของคาระดับน้ํา 

อุทิศา กมโล (2542) : ออกแบบและจัดทําฐานขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
เพื่อการดําเนินงานองคกรบริหารสวนตําบลดงละครโดยใชซอฟตแวร  ArcInfo, MapInfo, Map 
Basic, Visual Basic และ Microsoft Access   จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบวา  การนําสารสนเทศ
ภูมิศาสตรมาใช ทําให อบต. มีขอมูลเชิงเลข  และโปรแกรมประยุกตใชในระบบจัดทําแผนที่ภาษี
และการวางแผนพัฒนา อบต.ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (2543) : ศึกษาการพัฒนาการประยุกตใชแบบจําลองทาง
คณติศาสตรและสรางแบบจําลองที่สามารถจําลองสภาพอุทกธรณีวิทยาของพื้นที่ตัวแทนสภาพสิ่ง
แวดลอมทั้งผิวดินและใตดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และในโครงการมีการเชื่อมโยงของ
ระบบขอมูลดานอุทกธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมทั้งระบบสามารถเชื่อมตอกับแบบจําลองน้ําใตดิน       
2 แบบ คือ วิธีเชื่อมแบบปกติ และเชื่อมแบบแลกเปลี่ยน  เนื่องจากระบบขอมูลที่ใชศึกษามีจํานวน
ไมมากนัก 

ปณต   ศิริพุทธิชัยกุล (2545) : ทําการจําลองสภาพการไหลของน้ําใตดินในพื้นที่
ดานเหนือของที่ราบภาคกลางตอนลาง โดยใชแบบจําลอง MODFLOW และ GMS   ผลการศึกษา
พบวา มีการประมาณการใชน้ําใตดินที่เพิ่มสูงขึ้นจาก 300 ลานลูกบาศกเมตรตอป ในป พ.ศ. 
2532 มาเปน 800 ลานลูกบาศกเมตรตอป   โดยเฉพาะในชั้นแรกของชั้นน้ํา ในป พ.ศ. 2542  สง
ผลใหระดับน้ําใตดินชั้นบนสุดมีแนวโนมลดลง 2-10 เมตร โดยพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดคือ 
จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทอง 

สุจริตและคณะ (2545) : ศึกษาสภาพธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาในพื้นที่ดาน
เหนือของที่ราบภาคกลางตอนลาง พบวา ในบริเวณพื้นที่ศึกษาประกอบดวยแหลงน้ําบาดาลที่ 
เกิดอยูในชั้นหินรอนของตะกอนลําน้ํา (Flood Plain, Qcp) วางตัวอยูในพื้นที่กลางแองขนานไปกับ
ทั้ง 2 ฝงของลําน้ําเจาพระยาและในบริเวณที่ตะกอนตะพักลุมน้ําต่ํา (Young Terrace, Qcr)  ซึ่ง
ปรากฏใหเห็นอยูในบริเวณขอบแองทั้งสองขาง   จากผลการศึกษาสามารถแบงออกเปน 4 ชั้น   
โดยชั้นที่ 1 มีความลึกเฉลี่ยจากผิวดินประมาณ 40-60 เมตร   ชั้นที่ 2 มีความลึกเฉลี่ยจากผิวดิน
ประมาณ 80-90 เมตร    ชั้นที่ 3 มีความลึกเฉลี่ยจากผิวดินประมาณ 100-120 เมตร    และช้ันที่ 4 
มีความลึกเฉลี่ยจากผิวดินมากกวา 120 เมตร 
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อรนุช หลอเพ็ญศรี (2542) : ศึกษาศักยภาพแหลงน้ําบาดาลจังหวัดชัยนาท โดย 
หาความสัมพันธของคา Hydraulic Conductivity และคา Specific Conductivity ทําใหทราบสม
การความสัมพันธและสามารถนําสมการที่ไดไปประยุกตใชในการหาคา Hydraulic Conductivity 
ในบริเวณที่ไมไดทําการสูบทดสอบได 

วิจารณ  ศรีรัตนาลัย (2542) : ออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับการ
บริหารจัดการอุปกรณคอมพิวเตอร   โดยใชระบบจัดการฐานขอมูลออราเคิล  ซึ่งประกอบดวย
ระบบงานยอย  4 ระบบ  ไดแก  ระบบงานทะเบียนประวัติอุปกรณ   ระบบยืมคืนอุปกรณ  ระบบ
งานรับแจงปญหาอุปกรณ    และระบบงานซอมบํารุงอุปกรณ 

โฆษิต  กลับเจริญ (2543)  : ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการจราจรเพื่อใช
ในการจัดการจราจรของสถานีตํารวจนครบาล ใหสามารถจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการ
จราจร  ในการวางแผนกําลังคน ตามทางแยกหรือจุดควบคุม    โดยใชโปรแกรมวิชวลเบสิก รุน 6.0  
โปรแกรมคริสตอลรีพอรต รุน 7.0  โปรแกรมไมโครซอฟแอคเซส รุน 7.0  และโปรแกรมอารควิว      
รุน 3.2 

 
1.5.2 การศึกษาในตางประเทศ 

 
Rudolph D. L., Sudicky E. A. (2533) : ไดจําลองการไหลของน้ําใตดินของชั้นน้ํา

หลายชั้น  โดยการจําลองการไหลแบบคงที่ กึ่งสามมิติ (Quasi three-dimensional) ผลการศึกษา
พบวา  เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการคํานวณ Finite Element จะมีความถูกตองและมีประสิทธิ
ภาพสูง 

Fook-Hou Lee, Thiam-Soon Tan  Karunaratne G. P.,  Seng-Lip Lee (2533) : 
จัดทําระบบการจัดการขอมูลเทคนิคธรณี (Geotechnical) โดยใชระบบฐานขอมูลแบบสัมพันธ
และใช DbaseIII Plus   ประโยชนที่ไดรับคือ สามารถเก็บขอมูลของโครงการที่แตกตางกันไวภาย
ใตระบบเดียวกัน   ทําใหงายตอการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขอมูล 

Oloufa Amr A., Papacostas C. S., Reynaldo Espino (1992) : ศึ ก ษ า ก า ร
ประยุกตฐานขอมูลเชิงสัมพันธของหลุมเจาะ   ซึ่งเปนขอมูลสามมิติที่ซับซอน ใน GIS 

Watkins D. W., McKinney D. C., Maidment D. R. (1996) : ศึกษาการประยุกต
ใชแบบจําลองเชื่อมตอกับแบบจําลองน้ําใตดิน  โดยการเชื่อมตอมี 3 วิธี ไดแก 

1) Linked GIS–Ground Water Models คือ ARCMOD  ซึ่งเปนวิธีที่งายที่สุด  
แตใชหนวยความจํา  และเวลาในการคํานวณมาก  
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2) Integrated GIS–Ground Water Models คื อ  MODFLOWARC การต อ
เชื่อมแบบนี้ตองอาศัยการเขียนโปรแกรมชั้นสูง  และทําการดัดแปลงการคํานวณใน MODFLOW  
แตเวลาที่ใชในการคํานวณและรูปแบบการเก็บขอมูล  ดีกวาวิธีแรก 

3) Ground Water Models Embedded in GIS : using intrinsic modeling 
capabilities in GIS   วิธีนี้ไมเพียงอาศัยความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม  หากตองใชฟงกชั่น
ภายใน GIS อยางมาก  เพื่อสรางแบบจําลอง  แตผลที่ไดนั้นจะสะดวกมากในการนําเขาขอมูล   
ในเชิง Vector แลวแปลงเปนแบบ  Raster  ซึ่งสามารถทําการคํานวณและแสดงผลไดงาย         
โดยฟงกชั่นของ GIS นั้นมีอยูมากมาย  แตมีขอจํากัดที่ GIS ไมสามารถสรางแบบจําลองที่ซับซอน
มาก ๆ  ได  และขนาดของกริดของแบบจําลองตองมีขนาดเทากันทั้งหมด 

Charles V. Camp , Michael Clay Brown (1990) : ศึกษาการพัฒนา GIS-based 
เพื่อสรางรูปดานขางสามมิติของชั้นใตดิน   รวมทั้งคุณสมบัติทางธรณีและชลศาสตรจากขอมูล 
Borehole ในบริเวณการกระจายของบอที่ไมสม่ําเสมอ    ซึ่งขอมูลตาง ๆ  จะไดจาก Geophysical 
Logs ใสเขาไปใน GIS Well Database และสรางโมเดลสามมิติของชั้นใตดิน 

รายละเอียดแสดงรูปหนาตัดเปนลักษณะเชิงเรขาคณิตและใชพื้นผิวแสดงการ
กระจายคาพารามิเตอรทางชลศาสตรตาง ๆ  โดยจะไดจาก GIS Well Database  ผลลัพธจะอยูใน
รูปแบบของโมเดลน้ําใตดิน (MODFLOW) 

 ประโยชนจากการรวมตัวกับโปรแกรม GIS ทําใหเพิ่มศักยภาพและเปนเครื่องมือ
ในการเก็บและวิเคราะหและจัดการขอมูลทางธรณีวิทยา และทางชลศาสตร จาก Well–logs โดย 
ที่งานวิจัยตาง ๆ  จํานวนมากจะมีการพัฒนา GIS Database เพื่อประยุกตใชกับโมเดลน้ําใตดิน 

Ming-Shu Tsou , Donald O. Whittemore (2001) : ศึกษาการเชื่อมโยงระหวาง 
Arcview กบั MODFLOW และ MT3D  โดยเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมโดยใช AVENUE  ซึ่งเปนภาษา
สําหรับ Arcview   จากผลการศึกษาพบวา  GIS ชวยในการจัดการ วิเคราะหและแสดงภาพของ
มูลตาง ๆ  และสามารถรวบรวมขอมูล  Model Calibration  และแสดงคาของพารามิเตอรของ
โมเดลและผลลัพธ     นอกจากนี้ GIS ยังสรางขอมูลสําหรับชวยในการตัดสินรวมถึง Spatial 
Overlay และขบวนการหาคําตอบของโมเดล 

Richard H. Johnson and Peter W. Bush (2545) : ศึกษาดานอุทกวิทยาและ
ระบบชั้นหินอุมน้ํ าใน   Florida, South Carolina และ  Alabama  ผลการศึกษาในดานการ
ประมาณการใชคาพารามิเตอร พบวา คาสัมประสิทธิ์การกักเก็บ (Storage Coefficient, s) ที่ได
จากการทดสอบชั้นหินอุมน้ํา จะมีคาอยูในชวงระหวาง 1 x 10 -5 – 2 x 10 –2 
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1.6 แนวทางการศึกษา  
  

ในการศึกษาในครั้งนี้ มีข้ันตอนการศึกษาดังแสดงในรูปที่ 1-3  
 1. ศึกษาทฤษฎีแบบจําลอง โปรแกรม และการศึกษาที่ผานมา ในดานการออกแบบ
ฐานขอมูล  การจําลองสภาพการไหลของน้ําใตดิน  โดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร ระเบียบ  วิธี
การจัดการแหลงน้ําใตดิน  และศึกษาขอมูลการใชน้ําของพื้นที่ศึกษา 
 2. ศึกษาสภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ลักษณะทางอุทกวิทยา  อุทกธรณีวิทยา  
และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 3. ศึกษาขอมูลภาคสนาม  ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการสอบถามชาวบาน   เกษตรกร  
และผูใชน้ําแยกรายกลุมพื้นที่ชลประทาน   เพื่อใชในการประเมินอัตราการใชน้ํา   รวมถึงการเก็บ
ขอมูลที่ใชในการจําลองสภาพของน้ําใตดิน  เชน  ระดับน้ําใตดิน  ผลการสูบทดสอบ 
 4. รวบรวมขอมูลเพื่อใชในการจําลองน้ําใตดิน  ประกอบดวย 
  4.1 ขอมูลทั่วไป  ประกอบดวย  สภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ประชากร  กลุมดิน 
และการใชที่ดิน 
   4.2 อุทกวิทยาน้ําบาดาล  ประกอบดวย   Well Log  การเจาะบอสังเกตการณ  
การสูบทดสอบ   ขอมูลบอบาดาล   ระดับน้ําบาดาล   และการใชน้ํา 
   4.3 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน  ประกอบดวย  ขอมูลหนาตัดแมน้ํา  ระดับน้ําในแมน้ํา 
และขอมูลฝน 
   4.4 คุณภาพน้ํา  ประกอบดวย  คุณภาพน้ําผิวดิน  และน้ําใตดิน 
   4.5 ความตองการใชน้ํา   ประกอบดวย   การสํารวจภาคสนามและขอมูลผล
การทํานายความตองการใชน้ํา 
  5.  การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล    เปนการออกแบบฐานขอมูลโดยการ
จัดสรางโครงสรางฐานขอมูล และพัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดการขอมูลในฐานขอมูล   รวมทั้งจัดรูป
แบบขอมูลเพื่อใชในการจําลองสภาพการไหลน้ําใตดิน 
 6.  การจําลองสภาพการไหลของน้ําใตดิน    โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรใน
พื้นที่โครงการชลประทานชัณสูตร 
 7. การวิเคราะหสภาพการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําตอผลการสูบน้ําใตดินในพื้นที่
ศึกษา 
 8. การสรุปผลการศึกษาและเสนอแนะ ในการจําลองสภาพการไหลของน้ําใตดิน
และการพัฒนาระบบฐานขอมูลแยกรายกลุมพื้นที่ชลประทาน    
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รูปที่ 1-3 ขั้นตอนการศึกษา 



บทที่ 2 
สภาพทั่วไปของพื้นที่ 

 
2.1 สภาพภูมิประเทศ 

 
สภาพพื้นที่ของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร (โครงการฯ ชัณสูตร) อยูในทองที่ 

ทุงราบภาคกลาง   ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมมีแมน้ําไหลผานพื้นที่ตอนบนของโครง
การฯ ชัณสูตร คือ จากเขตอําเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  ผานที่ทําการโครงการฯ ชัณสูตร ผาน
อําเภอบางระจัน  ผานทองที่บางสวนของอําเภอคายบางระจัน  ผานอําเภอทาชาง  จังหวัดสิงหบุรี  
และเขาเขตโครงการฯ ยางมณี  ซึ่งตั้งอยูตอนลางของโครงการฯ ชัณสูตร   รวมระยะทางประมาณ 
40 กิโลเมตร  สําหรับลักษณะความลาดเทของพื้นที่  มีทิศทางจากดานเหนือ ในเขตอําเภอสรรคบรีุ 
จังหวัดชัยนาท ลงไปสูเขตอําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีระดับ  พื้นที่ดินบริเวณหัว
งาน โครงการฯ ชัณสูตร +12.800 ร.ท.ก. สูงที่สุด  และที่ตําบลหนองน้ําใหญ อําเภอผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีระดับ +1.500 ร.ท.ก. ต่ําที่สุด  
 
2.2 สภาพภูมิอากาศ    
    

อุณหภูมิ มีคาเฉลี่ยตลอดปคือ 28.2 องศาเซลเซียส มีคาเฉลี่ยรายเดือนสูงสุด 30.5   
องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน    และมีคาเฉลี่ยรายเดือนต่ําสุด 25.9 องศาเซลเซียสในเดือน
ธันวาคม    ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย มีคาเฉลี่ยตลอดทั้งปคือ 72.3 เปอรเซ็นต   ปริมาณการระเหย
จากถาด การระเหยจากถาดเฉลี่ยตลอดทั้งปมีคา 1,803.7 มม.   ฤดูกาลมีทั้งหมด 3 ฤดูกาล คือ 
ฤดูรอน ในชวงเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม    ฤดูฝน ระหวางกลางเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคม   และฤดูหนาว ชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม   ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอด 
ทั้งปมีคา 1,088.1 มม.  และมีปริมาณฝนเฉลี่ยมากที่สุดในเดือนกันยายน คือ 237.6 มม. สวน
ปริมาณฝนเฉลี่ยต่ําที่สุดในเดือนกุมภาพันธ คือ 7.0 มม.  
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ตารางที่ 2-1 ขอมูลภูมิอากาศเฉลี่ย พ.ศ. 2535-2546 ที่สถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ  
       อําเภอเมืองฯ  จังหวัดลพบุรี  

ขอมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ป 
ความกดอากาศ( มิลลิบาร)              
เฉลี่ย 1,012.3  1,011.2  1,009.4  1,008.0  1,006.8  1,006.2  1,006.0  1,006.5  1,007.7  1,010.0  1,011.7  1,013.2  1,009.1  
อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)              
เฉลี่ย 26.7 28.0 29.5 30.4 29.6 29.2 28.7 28.4 28.0 27.8 27.1 26.2 28.3 
ความชื้นสัมพัทธ (%)              
เฉลี่ย 62.3 63.0 66.5 68.9 74.2 75.4 76.3 78.2 81.3 77.2 66.5 59.8 70.8 
จุดน้ําคาง (องศาเซลเซียส)              
เฉลี่ย 18.1 19.5 21.9 23.5 24.1 24.0 23.7 23.9 24.2 23.1 19.8 17.3 21.9 
น้ําระเหย (มม.)              
เฉลี่ย-ถาด 145.2 147.7 179.6 187.2 178.2 163.8 153.8 139.6 128.4 126.2 139.7 154.0 1,843.3  
ความครึ้มเมฆ (0-10)              
เฉลี่ย 2.6 2.8 3.8 4.4 6.5 7.8 8.1 8.7 8.5 6.6 3.8 2.9 5.5 
ชั่วโมงที่มีแสงแดด 
เฉลี่ย 

ไมมีการบันทึกขอมูล 

ทัศนวิสัย (กม.)              
เฉลี่ย 7.4 6.7 7.1 8.2 10.1 10.6 10.6 10.4 10.2 9.8 9.8 9.7 9.2 
ความเร็วลม (น็อต)              
ความเร็วลมเฉลี่ย 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0 0.8 0.5 0.7 1.5 1.6 1.0 
ฝน (มม.)              
เฉลี่ย 9.7 3.1 50.3 72.7 142.1 93.2 120.2 164.4 249.8 155.7 32.0 10.3 1,103.4  

หมายเหตุ  ระดับของสถานีเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 10 เมตร 
 
ตารางที่ 2-2 ขอมูลภูมิอากาศเฉลี่ย พ.ศ. 2535-2546 ที่สถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ  
            อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ขอมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ป 
ความกดอากาศ( มิลลิบาร)              
เฉลี่ย 1012.6 1011.5 1009.7 1008.2 1007.1 1006.5 1006.3 1006.9 1008.0 1010.3 1012.0 1013.5 1009.4 
อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)              
เฉลี่ย 26.1 27.3 29.0 30.5 29.9 29.3 28.8 28.5 28.2 28.0 26.8 25.6 28.2 
ความชื้นสัมพัทธ (%)              
เฉลี่ย 70.6 71.6 72.3 70.7 73.5 74.0 75.5 76.8 79.8 79.7 73.3 68.4 73.8 
จุดน้ําคาง (องศาเซลเซียส)              
เฉลี่ย 19.8 21.1 22.8 23.9 24.2 23.9 23.8 23.8 24.2 23.9 21.2 18.9 22.6 
น้ําระเหย (มม.)              
เฉลี่ย-ถาด 121.6 130.7 166.1 186.1 179.0 164.6 152.3 147.0 133.4 126.9 126.0 130.4 1764.1 
ความครึ้มเมฆ (0-10)              
เฉลี่ย 4.0 3.8 4.7 5.4 7.2 8.2 8.4 8.8 8.5 7.2 5.0 4.0 6.3 
ชั่วโมงที่มีแสงแดด 
เฉลี่ย 

ไมมีการบันทึกขอมูล 

ทัศนวิสัย (กม.)              
เฉลี่ย 6.1 6.3 6.8 7.9 9.5 10.4 10.4 10.4 10.0 9.1 8.2 7.6 8.5 
ความเร็วลม (น็อต)              
ความเร็วลมเฉลี่ย 1.6 2.2 2.9 2.9 2.7 3.0 3.0 2.7 1.9 1.9 2.6 2.6 2.5 
ฝน (มม.)              
เฉลี่ย 4.8 11.0 37.9 71.6 128.8 106.9 101.2 108.8 225.3 221.3 48.4 6.9 1072.8 

หมายเหตุ  ระดับของสถานีเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 7 เมตร 
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ตั้งแตบริเวณทุงราบภาคกลางตอนบน  มีลักษณะลมฟาอากาศที่แตกตางกันภายในของ
แตละป  จนสามารถแยกออกเปนฤดูในชวงระยะเวลาที่คอนขางแนนอน  เพราะไดรับอิทธิพลของ
ลมมรสุมประจําฤดู  2  แหลง คือ 

1. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดจากประเทศจีนผืนแผนดินใหญสูมหาสมุทร
อินเดีย  โดยจะพาความแหงแลง และความหนาวเย็นผานประเทศไทย  ทําใหเกิดฤดูหนาวในชวง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ   และเดือนที่หนาวจัดที่สุด คือ เดือนกุมภาพันธ  กับเปนฤดูที่
มีความกดอากาศสูงสุด 

2. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  ซึ่งพัดจากมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟกใตขึ้นสู
ทวีปเอเชีย  โดยจะพาความชุมชื้นและความอุนผานประเทศไทย  ทําใหเกิดฤดูฝนในชวงเดือน
กันยายน  ซึ่งเปนระยะที่มีฝนตกชุกที่สุด 

นอกจากนี้ในระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน  จะมีลมอีกกระแสหนึ่งซึ่งพัดมา
จากทะเลจีนใตเขาสูอาวไทย และประเทศไทยทางทิศตะวันออกเฉียงใต หรือทางใต  ทําใหเกิด
ความรอนและแหงแลง  จัดเปนฤดูรอน  ประกอบกับประเทศไทยจะถูกปกคลุมดวยบริเวณความ
กดอากาศสูง ที่มีศูนยกลางอยูในทะเลจีนใตและมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก  อันเปนแหลงกําเนิด
ของกระแสลมดังกลาวขางตน  โดยความกดอากาศสูงเปนลักษณะของอากาศเบื้องบนเคลื่อนลงสู
เบื้องลาง ทําใหอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น 
 
2.3  สภาพอุทกวิทยา 
 
 แหลงน้ําผิวดินที่เปนแหลงน้ําหลักของพื้นที่ศึกษา คือ แมน้ําเจาพระยา และแมน้ํานอย 

- แมน้ําเจาพระยาเปนแมน้ําที่มีความสําคัญและสายใหญที่สุดของประเทศไทย มีความ
ยาวประมาณ 379 กิโลเมตร   ความสามารถในการรองรับอัตราการไหลของลําน้ําในแตละชวง    
มีความแตกตางกัน   กลาวคือ บริเวณจังหวัดนครสวรรคถึงจังหวัดชัยนาท (เหนือเขื่อนเจาพระยา) 
สามารถรองรับอัตราการไหลของน้ําไดสูงสุดประมาณ 4,000 ลูกบาศกเมตรตอวินาที   บริเวณ
จังหวัดสิงหบุรีรองรับอัตราการไหลได 2,500 ลูกบาศกเมตรตอวินาที   และบริเวณจังหวัดอางทอง
รองรับอัตราการไหลไดประมาณ 1,800 ลูกบาศกเมตรตอวินาที เปนตน   อยางไรก็ตาม บริเวณริม
ฝงแมน้ําเจาพระยาไดมีการสรางคันกั้นน้ํา เพื่อปองกันน้ําลนตลิ่งเขาไปทวมพื้นที่เพาะปลูก 

- แมน้ํานอยเปนแมน้ําสาขาที่แยกมาจากแมน้ําเจาพระยา  มีความยาวประมาณ 135 
กิโลเมตร  ซึ่งกรมชลประทานไดใชแมน้ําสายนี้เปนคลองสงน้ําชลประทาน  โดยกอสรางอาคาร
ประตูระบายน้ําจํานวน 4 แหงดวยกันคือ  ประตูระบายน้ําบรมธาตุ  ชัณสูตร  ยางมณี  และผักไห 
โดยมีปริมาณน้ําสูงสุดที่รับเขาประตูระบายน้ําบรมธาตุไดประมาณ 260 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
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โครงการฯ ชัณสูตร มีลําน้ําธรรมชาติหลายสาย  ซึ่งในการออกแบบกอสรางโครงการ  
วิศวกรไดออกแบบดัดแปลงลําน้ําธรรมชาติสวนตาง ๆ  ใหเปนคลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประหยัดคาใชจายในการกอสราง   เมื่อเร่ิมการสงน้ําในระยะแรก  คลองสง
น้ําที่แตเดิมเปนคลองธรรมชาตินั้นมีปญหาคือน้ําไหลไปถึงปลายคลองไดชา สัมประสิทธิ์ของความ
ขรุขระตามลําคลองนั้นมีมาก  ทําใหการสงน้ําภายในโครงการมีปญหาขาดประสิทธิภาพ  ซึ่งตอมา
คลองธรรมชาติเหลานี้บางชวงในปจจุบันไดทําการปรับปรุงแกไข  โดยการบีบคลองใหเล็กลงเทา
กับหนาตัดที่คํานวณเอาไว  เสริมคันคลอง  และขุดลอกคลอง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสงน้ํา
ใหสูงขึ้น   ในจํานวนคลองธรรมชาติเหลานี้มีคลองสีบัวทองซึ่งมีความยาวประมาณ  48+370 
กิโลเมตร  โดยเริ่มที่ตําบลสระแจง อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี  ผานตําบลสีบัวทอง ตําบล    
วังน้ําเย็น อําเภอแสวงหา  ตําบลรํามะสัก ตําบลยางซาย อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง  มี  
ความกวางประมาณ 60 เมตร  น้ําลึกประมาณ 2-3 เมตร  ไดออกแบบเปนคันคลองสงน้ําสายใหญ 
(1 ขวา) ของโครงการ  โดยขุดคลองรับน้ําจากลําแมน้ํานอยที่กิโลเมตร 41+500 ฝงขวาไปเชื่อม 
กับคลองธรรมชาติเดิมชื่อสีบัวทอง  ที่กิโลเมตรที่ 6+120  และขุดคลองตอจากคลองธรรมชาติ      
สีบัวทองที่กิโลเมตรที่ 54+600 ไปจนถึงกิโลเมตรที่ 79+592 สุดปลายคลองสาย 1 ขวา  รวมความ
ยาวคลอง 1 ขวา ชัณสูตร 79+592 กิโลเมตร   สวนแมน้ํานอยมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 145 
กิโลเมตร  ไหลผาน 4 จังหวัด  เร่ิมต้ังแตแยกจากแมน้ําเจาพระยาที่ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง
ชัยนาท  จังหวัดชัยนาท   ผานเขตจังหวัดสิงหบุ รีที่ตําบลเชิงกลัด  อําเภอบางระจัน  อําเภอ          
คายบางระจัน อําเภอทาชาง  ผานเขตจังหวัดอางทองที่ตําบลองครักษ อําเภอโพธิ์ทอง  ผานเขต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ตําบลอมฤต อําเภอผักไห  เรียกวา “แควผักไห”   ผานอําเภอเสนา  ชาว
บานเรียกวา “แควสีกุก”  ไปบรรจบกับแมน้ําสายแม  คือแมน้ําเจาพระยาอีกครั้งหนึ่งที่เขตอําเภอ
บางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

แหลงน้ําใตดิน   ชั้นน้ําในพื้นที่ศึกษา ในพื้นที่ภาคกลาง คือชั้นน้ําเจาพระยา (Chao  
Phraya Aquifer) เปนชั้นน้ําที่มีศักยภาพการใหน้ําสูง ประมาณ 20–100 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง  

 
2.4 สภาพอุทกธรณีวิทยา 
  

จากลักษณะทางอุทกธรณีวิทยา และธรณีวิทยาในบริเวณพื้นที่ศึกษา (รูปที่ 2-1) สามารถ
จําแนกแหลงน้ําบาดาลออกเปน 2 ประเภท คือ แหลงน้ําบาดาลในหินรวน (Unconsolidated 
Aquifers)  และแหลงน้ําบาดาลในหินแข็ง (Consolidated Aquifers)  รายละเอียดดังนี้ 
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รูปที่ 2-1 แหลงน้ําบาดาลตะกอนหินรวนของพื้นที่ศึกษา 
 
1. แหลงน้ําบาดาลในหินรวน หมายถึง น้ําบาดาลที่กักเก็บอยูในรูพรุน หรือชองวางของชั้น

ตะกอน กรวด ทราย และดินเหนียวที่ทับถมเปนชั้น ๆ  ในบริเวณที่ราบลุมฝงแมน้ําเจาพระยา  รวม
ทั้งบางสวนของพื้นที่ราบลุมบริเวณแมน้ํานอยและแมน้ําสุพรรณบุรี  ซึ่งแหลงน้ําในกลุมนี้สามารถ
จําแนกไดเปน 3 ชนิด  

 1.1 แหลงน้ําบาดาลในตะกอนลุมน้ํา  (Flood Plain Aquifer; Qcp)  เปนชั้นน้ําใน
ตะกอนหินรวนที่เกิดจากการทับถมของแมน้ําเจาพระยา  อยูบริเวณสองฝงของแมน้ําเจาพระยา  
ตามแนวเหนือ ใต  ลักษณะทางธรณีวิทยา เปนชั้นกรวดทรายหนา  โดยมีชั้นดินเหนียวแทรกสลับ
อยูเปนชวง ๆ  ตั้งแตความลึก 10–250 เมตร   แหลงน้ําบาดาลชนิดนี้มีศักยภาพการใหน้ําบาดาล
สูง ในเกณฑ 60–150 ลบ.ม./ ชม.  จากการทดสอบในภาคสนาม พบวา  อัตราการใหน้ําผานระบบ
การสูบน้ําและระบบสงน้ําของประชาชนอยูในชวง 35-62  ลบ.ม./ชม.  คุณภาพน้ําโดยทั่วไปอยูใน
เกณฑดี และเปนน้ําจืด 

 1.2 แหลงน้ําบาดาลในตะกอนตะพักลุมน้ําใหม  (Younger Terrace Aquifer; Qcr)  
อยูในบริเวณที่ราบที่ถัดจากบริเวณที่เปนแหลงน้ําบาดาลในตะกอนลุมน้ํา  มีลักษณะทางธรณี
วิทยาเปนชั้นดินเหนียวหนา   โดยมีดินดานที่เกิดจากการผุพังของหินปูน  มีชั้นกรวดทราย ซึ่งเปน
ชั้นน้ําบาดาลมีความหนาไมมากนัก  อัตราการใหน้ําอยูในเกณฑ 2–50 ลบ.ม./ชม.  ที่ระดับความ
ลึกประมาณ 50 เมตร  แตในบริเวณอําเภอเมือง อําเภอสามชุก และอําเภอศรีประจันต  จังหวัด
สุพรรณบุรี  ซึ่งอยูตามแนวแมน้ําสุพรรณบุรี  อาจใหน้ําสูงถึง 50–100 ลบ.ม./ชม.  ที่ระดับความลึก 
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50–200 เมตร   จากการทดสอบในภาคสนาม พบวา  อัตราการใหน้ําผานระบบการสูบ และสงน้ํา
ของประชาชนอยูในชวง 22–50 ลบ.ม./ชม. 

 1.3 แหลงน้ําบาดาลในตะกอนเชิงเขา  (Colluvial Aquifer ; Qcl)  เปนแหลงน้ําบาดาล
ในชั้นตะกอนเศษหินปนกับดินเหนียว    ศักยภาพการใหน้ําอยูในเกณฑต่ํา  ประมาณ 2–5 ลบ.ม./
ชม. ที่ระดับความลึก 20–50 เมตร 

2. แหลงน้ําบาดาลในหินแข็ง ประกอบดวยหินแกรนิต  หินภูเขาไฟ  ซึ่งใหน้ําบาดาลนอย
มาก  ยกเวนบริเวณอําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  อาจไดน้ําจากโพรงของชั้นหินปูน  ซึ่ง
อัตราการใหน้ําอาจสูงถึง 50 ลบ.ม./ชม. แตคุณภาพน้ํามีความกระดางสูง   จากการทดสอบใน
ภาคสนาม พบวา อัตราการใหน้ําผานระบบการสูบน้ําและระบบสงน้ําของประชาชนมีคาประมาณ 
12 ลบ.ม./ชม.  จากสภาพแหลงน้ําบาดาลที่มีศักยภาพการใหน้ําสูง ประกอบกับคุณภาพน้ํา
บาดาลยังอยูในเกณฑที่ดี จึงมีการใชน้ําบาดาลเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 

จากการนําขอมูลขอมูลการสํารวจบอน้ําใตดิน (Bore Logs) ที่ไดจากหนวยงานตาง ๆ  มา
จัดกลุม ช้ันน้ํ าที่มีความลึกใกล เคียงกันและมีความตอเนื่องกัน   รวมทั้ งมีคุณสมบัติทาง            
อุทกธรณีวิทยาเหมือนกันเขาดวยกัน แสดงในพื้นที่ศึกษา   โดยจัดทํารูปตัดขวางในแนวตะวันออก 
– ตะวันตก ( A-A ‘ ; B-B’) ดังรูปที่ 2-2 ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของสุจริตและคณะ 
(2545) รูปที่ 1-2 
 ขอมูลบอน้ําบาดาลในพื้นที่ศึกษารวบรวมจากหนวยงานตาง ๆ  ที่ไดขุดเจาะพัฒนาบอน้ํา
บาดาลเพื่อจุดประสงคเฉพาะของแตละหนวยงาน ไดแก  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (กองน้ําบาดาล 
กรมทรัพยากรธรณี    กองพัฒนาบอน้ําบาดาล  กรมโยธาธิการ    และกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท 
เปนตน)   การประปาสวนภูมิภาค  และกรมชลประทาน  เปนตน   ซึ่งผลจากการรวบรวมมีจํานวน
บอน้ําบาดาลที่กอสรางโดยหนวยงานดังกลาวในป พ.ศ.2545  รวมทั้งสิ้นประมาณ 13,000 บอ 
(รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2-3)  ขอมูลของบอเหลานี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง วันที่กอ
สราง ความลึก  ระยะชวงสกรีน   ระดับน้ํา  อัตราการใหน้ํา  ระดับน้ําลด   และคุณภาพน้ํา      
เปนตน   ผลสรุปจํานวนบอน้ําบาดาลในพื้นที่ศึกษา จําแนกตามรายจังหวัด  และหนวยงานตาง ๆ   
ดังตารางที่ 2-2  บอน้ําบาดาลของหนวยราชการทั้งหมดประมาณ 13,000 บอ โดยมีปริมาณบอ
กระจายตัวหนาแนนในจังหวัดลพบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  และจังหวัดชัยนาท  ตามลําดับ 
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รูปที่ 2-2 รูปตัดแสดงชั้นน้ําใตดินในบริเวณโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร

A

A’

B

B’

โครงการฯ ชัณสูตร



 20

 

รูปที่ 2-2 (ตอ) รูปตัดแสดงชั้นน้ําใตดินในบริเวณโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร (ก) ภาพตัดขวางแนว A–A'
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รูปที่ 2-2 (ตอ) รูปตัดแสดงชั้นน้ําใตดินในบริเวณโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร (ข) ภาพตัดขวางแนว B–B'

User
Text Box

User
Text Box
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รูปที่ 2-3 รูปตัดแสดงชั้นน้ําใตดินในบริเวณดานเหนือของพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 
(ก) แนวภาพตัดขวาง A-A', B-B', C-C' และ D-D' 

ที่มา : สุจริตและคณะ(2545) 
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รูปที่ 2-3 (ตอ) รูปตัดแสดงชั้นน้ําใตดินในบริเวณดานเหนือของพื้นที่ภาคกลางตอนลาง  (ข) ภาพตัดขวางแนว A-A' 
 

ที่มา : สุจริตและคณะ(2545) 
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รูปที่ 2-3 (ตอ) รูปตัดแสดงชั้นน้ําใตดินในบริเวณดานเหนือของพื้นที่ภาคกลางตอนลาง  (ค) ภาพตัดขวางแนว B-B' 
 

ที่มา : สุจริตและคณะ(2545) 
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รูปที่ 2-3 (ตอ) รูปตัดแสดงชั้นน้ําใตดินในบริเวณดานเหนือของพื้นที่ภาคกลางตอนลาง  (ง) ภาพตัดขวางแนว C-C' 

ที่มา : สุจริตและคณะ(2545) 
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รูปที่ 2-3 (ตอ) รูปตัดแสดงชั้นน้ําใตดินในบริเวณดานเหนือของพื้นที่ภาคกลางตอนลาง  (จ) ภาพตัดขวางแนว D-D' 

ที่มา : สุจริตและคณะ(2545) 
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ตารางที่ 2-3 จํานวนบอน้ําใตดินป พ.ศ. 2545 แยกตามหนวยงาน 
                                                                                  หนวย : บอ 

จังหวัด กทธ. โยธา รพช. อนามัย กปภ. ชป. รวม 
ชัยนาท 607 1,361 277 458 1 - 2,704 
สิงหบุรี 313 709 181 130 8 - 1,341 

สุพรรณบุรี 1,614 766 432 581 16 22 3,431 
อางทอง 261 540 178 163 10 - 1,152 
ลพบุรี 1,821 1,592 589 582 16 45 4,645 
รวม 4,616 4,968 1,657 1,914 51 67 13,273 

 
ตารางที่ 2-4 จํานวนบอน้ําบาดาลและบอน้ําต้ืน (ความลึกนอยกวา 30 เมตร) ของประชาชน   

  หนวย : บอ 
บอสวนตัวของประชาชน บอสาธารณะของหนวยงานราชการ จังหวัด 

บอน้ําต้ืน บอบาดาล บอน้ําต้ืน บอบาดาล 
รวม 

ชัยนาท 2,811 13,156 1,187 2,733 19,887
ลพบุรี 5,260 6,189 1,018 2,972 15,439
สิงหบุรี 626 11,459 230 1,050 13,365
สุพรรณบุรี 5,695 9,309 1,183 1,987 18,174
อางทอง 566 7,009 206 778 8,559

รวม 14,988 47,122 3,824 9,520 75,424
ที่มา : กชช.2ค., 2544 
 
ตารางที่ 2-5 ผลการดําเนินงานโครงการขุดเจาะบอน้ําต้ืนของกรมสงเสริมการเกษตรใน 
        ป 2536/2537   

จังหวัด เปาหมาย  (บอ) ผลการปฏิบัติ  (บอ) จังหวัด เปาหมาย  (บอ) ผลการปฏิบัติ  (บอ)
ชัยนาท * 5,500 5,500 อุทัยธานี 2,800 2,800
สิงหบุรี * 5,500 5,172 อุตรดิตถ 3,300 3,300

สุพรรณบุรี * 3,000 3,000 กําแพงเพชร 8,500 8,500
อางทอง * 3,000 3,000 พิษณุโลก 7,000 7,000
นครสวรรค  2,900 2,900 พิจิตร 6,500 6,347
ลพบุรี * 2,000 2,000 รวม 50,000 49,519

หมายเหตุ   *  คือจังหวัดที่พื้นที่สวนใหญอยูในขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานโครงการขุดเจาะบอบาดาลระดับต้ืน (บอตอก) เพื่อการเกษตร, กรมสงเสริมการเกษตร, 2537 
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การใชน้ําบาดาลในพื้นที่ภาคกลาง   มีการเพิ่มข้ึนมากที่สุดในชวงป พ.ศ. 2534–2537  ซึ่ง
ป พ.ศ. 2537 เปนปที่ประสบภาวะแหงแลง  และมีการดําเนินการโครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล
ระดับต้ืนเพื่อการเกษตรชวยเหลือเกษตรกรปลูกพืชฤดูแลงในลุมน้ําเจาพระยาทามกลางวิกฤติ
การณขาดแคลนน้ํา ป พ.ศ. 2536–2537  โดยกรมสงเสริมการเกษตรไดทําการขุดเจาะบอ  น้ํา
บาดาลจํานวน 50,000 บอในพื้นที่ภาคกลาง ดังตารางที่ 2-4   และสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
ดังกลาว จากรายงานของกรมสงเสริมการเกษตร   สวนจํานวนการกอสรางบอน้ําบาดาลหลังจากป 
พ.ศ. 2537 จนถึง พ.ศ.2545 มีแนวโนมลดลง   สังเกตไดจากอัตราการเพิ่มจํานวนการขุดเจาะบอ
น้ําบาดาลในชวงกอนป พ.ศ. 2537 มีคาถึงรอยละ 20.43 ตอป  แตในชวงตั้งแตป พ.ศ. 2538 
เปนตนมา  อัตราการเพิ่มจํานวนการขุดเจาะบอน้ําบาดาลเหลือเพียงรอยละ 5.36 ตอป  ซึ่งสอด
คลองกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ  โดยเฉพาะชวงป พ.ศ. 2543–2545  การขุดเจาะบอน้ํา
บาดาลมีอัตราการขุดเจาะเพิ่มเพียงรอยละ 1.66 ตอปเทานั้น  หนวยงานที่มีอัตราการเพิ่มของ
จํานวนบอสูงสุด ไดแก  กรมทรัพยากรธรณี  กรมโยธาธิการ  กรมอนามัย  และกรมการเรงรัด
พัฒนาชนบท  ตามลําดับ 

 
2.5  ระดับน้ําใตดิน 
 

ในการศึกษาไดรวบรวมขอมูลบอน้ําใตดินของหนวยงานตาง ๆ  และระดับน้ําจากบอน้ํา
สังเกตการณในชั้นตาง ๆ  โดยโครงการศึกษาศักยภาพและความตองการใชน้ําใตดินในพื้นที่ดาน
เหนือของที่ราบภาคกลางตอนลาง (สุจริตและคณะ, 2545) ดังรูปที่ 2-1   จํานวน 136 บอ ทุก ๆ  2 
เดือน  ตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543  ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2545   และโครงการตดิตามขอ
มูลน้ําบาดาลสําหรับพื้นที่ดานเหนือของที่ราบภาคกลางตอนลาง และพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูล
ของแบบจําลองน้ําบาดาล (สุจริตและคณะ, 2545)  โดยมีการกําหนดบอสังเกตการณใหเพิ่มข้ึนใน
บริเวณพื้นที่โครงการฯ ชัณสูตร  และปรับลดลงในบริเวณที่ไมจําเปน  เพื่อเพิ่มความละเอียดของ
ขอมูลที่จะนําไปวิเคราะหไดดี ข้ึน  ดังรูปที่ 2-2  จํานวน 101 บอ ทุก ๆ   2 เดือน ตั้งแตเดือน
มกราคม พ.ศ. 2545 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2546  จากการวิเคราะหระดับน้ําและพฤติกรรมการ
ไหลของระบบน้ําใตดิน  สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 1. รูปแบบการไหลของน้ําใตดิน  มีลักษณะการไหลจากทิศเหนือลงสูทิศใต และจากทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก  ไหลมาเขาสูกันบริเวณตอนกลางของพื้นที่ และลงไปทางทิศใต 
 2. การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในชั้นน้ําชั้นที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในชวงฤดู
ฝน คือ ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2545 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2545 มีคาความแตกตางของระดับน้ํา
สูงสุดและต่ําสุดประมาณ 4 เมตร ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดสิงหบุรี   สวนในฤดูแลง คือ 
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ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546  มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ํา
เพียงเล็กนอย  โดยผลตางของระดับน้ําสูงสุดและต่ําสุดในชวงนี้มีคาประมาณ 1-2 เมตร ในบริเวณ
พื้นที่บนของจังหวัดอางทอง   ชั้นน้ําชั้นที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในชวงฤดูฝน  มีคาความ
แตกตางของระดับน้ําสูงสุดและต่ําสุดประมาณ 3 เมตร ในบริเวณพื้นที่ตอนบนของจังหวัดอางทอง    
สวนในชวงฤดูแลงสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําเพียงเล็กนอย  โดยผลตางของระดบัน้าํ
สูงสุดและต่ําสุดในชวงนี้มีคาประมาณ 1-2 เมตร ในบริเวณพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด
อางทองและตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดสิงหบุรี   สวนชั้นน้ําชั้นที่ 3 และชั้นน้ํา ชั้นที่ 4 มีคาระดับ
น้ําใกลเคียงกัน  มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในชวงฤดูฝนโดยมีการชวงการแกวงตัวตั้ง
แตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ประมาณ 2-3 เมตร   สวนในชวง
ฤดูแลงมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําโดยมีผลตางของระดับน้ําสูงสุดและต่ําสุดในชวงนี้มีคา
ประมาณ 1-2 เมตร   

3. การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในชั้นน้ําชั้นที่ 1 มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ํา
บาดาลเพิ่มสูงขึ้นตั้งแตเดือนพฤษภาคมซึ่งเปนชวงตนฤดูฝน   และเพิ่ม ข้ึนสูงสุดในเดือน
พฤศจิกายน จากนั้นระดับน้ําบาดาลจะลดลงจนถึงเดือนมีนาคม ซึ่งเปนเวลาชวงปลายของฤดูแลง 
 

 
 

รูปที่ 2-2 ตําแหนงบอบาดาลในพื้นที่ศึกษาในชวงที่ 1 พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544 
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รูปที่ 2-3 ตําแหนงบอบาดาลในพื้นที่ศึกษาในชวงที่ 2 พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546 
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2.6 สภาพดินและการใชที่ดิน 
 

 การใชที่ดินในพื้นที่ศึกษาแบงออกเปน 5 ประเภทคือ พื้นที่อยูอาศัย พื้นที่เกษตรกรรม  พื้น
ที่ปาไม  พื้นที่แหลงน้ํา  และพื้นที่อ่ืน ๆ   ซึ่งพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม   เนื่องจากมี   ระบบ
ชลประทาน   ทําใหมีน้ําเพื่อใชในการเพาะปลูกพืชไดดีกวาในบริเวณอื่น ๆ   โดยสวนใหญ   เปนพื้น
ที่เพาะปลูกขาว  ซึ่งปลูกไดทั้ง 2 ฤดูกาล และมากกวา   จัดไดวาเปนอูขาวอูน้ําของประเทศ   นอก
จากนี้  ยังมีการเพาะปลูกพืชไร  ประกอบดวย  ขาวโพดเลี้ยงสัตว  ออยโรงงาน  และ                 มัน
สําปะหลัง   
 

ตารางที่ 2-6 สภาพการใชที่ดินในลุมน้ําเจาพระยา  
 

การใชที่ดิน พื้นที่ (ไร) เปอรเซ็นต 
1.  พื้นที่อยูอาศัย 912,000 7.25 
2.  พื้นที่เกษตรกรรม                 10,860,574                    86.34 
3.  พื้นที่ปาไม 477,968 3.80 
4.  พื้นที่แหลงน้ํา 213,072 1.69 
5.  พื้นที่อ่ืน ๆ 114,511 0.91 

ที่มา : กรมชลประทาน, 2543. 
 
สมรรถนะของดินจัดอยูในชั้นดินยอย  ที่มีสภาพภูมิประเทศคอนขางราบเรียบ  มีจอม

ปลวกบางเล็กนอย  ความอุดมสมบูรณของดินอยูในเกณฑปานกลางถึงสูง  การไหลบาของน้ําบน
ผิวดินชา  ความสามารถในการอุมน้ําของดินสูง  เนื้อดินชั้นบนเปนดินเหนียว  ดินเหนียวปนทราย 
และดินรวนเหนียว  มีสีน้ําตาล น้ําตาลเขม น้ําตาลปนเทา ถึงน้ําตาลปนเทาเขม  จดุปะสนี้าํตาลแก  
น้ําตาล  น้ําตาลปนเหลือง และน้ําตาลปนแดง  ปฏิกิริยาของดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางเล็ก
นอย (pH 6.5-8.0) ซึ่งเหมาะสําหรับการปลูกพืชไรและขาว 
 
2.7  ประชากร 

 
ในป พ.ศ. 2546 พื้นที่โครงการฯ ชัณสูตร มีจํานวนประชากรทั้งหมด 175,515 คน  โดยประชา

กรสวนใหญ  ไดแก  ประชากรในพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี  และจังหวัดอางทอง ตามลําดับ   ดังแสดงในตา
รางที่  2-7   สําหรับประชากรในเขตพื้นที่ตําบลโพงาม  อําเภอโพงาม  จังหวัดชัยนาท  และตําบลทับยา  
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อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี  ซ้ํากับพื้นที่โครงการฯ บรมธาตุ   รวมทั้งประชากรในพืน้ทีต่าํบลดอนลาน  
อําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซ้ํากับพื้นที่โครงการฯ ผักไห 

 
ตารางที่ 2-7 จํานวนประชากรทั้งหมด  แยกตามอําเภอและจังหวัด ในโครงการสงน้ําและ บํารุง

รักษาชัณสูตร 
จังหวัด อําเภอ จํานวนประชากร 

(คน) 
รวม 
(คน) 

ชัยนาท สรรคบุรี 3,197 3,197 
สิงหบุรี อินทรบุรี 2,644 95,647 

 บางระจัน 29,227  
 เมือง 1,386  
 คายบางระจัน 24,033  
 ทาชาง 8,635  
 แสวงหา 29,722  

อางทอง โพธิ์ทอง 22,361 60,315 
 วิเศษชัยชาญ 21,993  
 สามโก 15,961  

สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 6,285 15,819 
 ศรีประจันต 5,157  
 บางปลามา 2,830  
 เมือง 1,547  

พระนครศรีอยุธยา ผักไห 6,110 6,110 
ที่มา :  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร, มิถุนายน 2546 

 
2.8 ลักษณะโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร 
 

โครงการฯ ชัณสูตร  เปนโครงการชลประทานโครงการหนึ่งในจํานวนทั้งหมด 42 แหงของ
โครงการพัฒนาแหลงน้ําลุมน้ําเจาพระยาใหญครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 5 จังหวัด ไดแก  จงัหวดั
ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา เปนโครงการประเภททดและสงน้าํโดย
รับน้ําจากแมน้ําเจาพระยา  จากการทดน้ําของเขื่อนเจาพระยาเพื่อยกระดับน้ําใหเขาทางลําแมน้ํา
นอย กับลําแมน้ําสายตาง ๆ  และใชแมน้ํานอยเปนคลองสงน้ําสายใหญสายหนึ่ง  พรอมกับสราง
ประตูระบายบางระจันขึ้น ทําหนาที่เปนอาคารทดน้ําในแมน้ํานอยที่ กม.42+000 ของแมน้ํานอย 



 34

 โครงการฯ ไดดําเนินการกอสรางหัวงานเมื่อป พ .ศ. 2495 พรอมกับการสรางเขื่อน
เจาพระยา  งานกอสรางหัวงานและระบบสงน้ําสวนใหญเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2506  และในป พ.ศ. 
2507 ไดเร่ิมกอสรางงานคันและคูน้ําเพื่อชวยกระจายน้ําใหถึงพื้นที่เพราะปลูกของราษฎรใหทั่วถึง
กัน  ซึ่งระบบงานสงน้ําในระดับแปลงนานี้  ตามนัยพระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ. 2505 จะตอง
เปนหนาที่ของราษฎรที่จะตองดําเนินการเอง  แตรัฐบาลในสมัยนั้นเห็นวา หากปลอยใหราษฎร
ดําเนินการเองแลวจะลาชาไมทันตอความตองการในการพัฒนาทางดานการเกษตร  จึงใชงบ
ประมาณแผนดินดําเนินการใหกอน  ตอมาในป พ.ศ. 2512 ในเขตพื้นที่ตําบลสระแจง อําเภอบาง
ระจัน จังหวัดสิงหบุรี  จํานวน 1,000 ไร  เปนโครงการนํารองตัวอยางแหงแรกของประเทศ  โดยได
รับการชวยเหลือจากรัฐบาลเนเธอรแลนด  นับวาเปนความกาวหนาในการพัฒนางานชลประทาน
ในระบบไรนาที่สมบูรณแบบข้ึนเปนครั้งแรก  และไดดําเนินการกอสรางงานจัดรูปที่ดินขึ้นตอเนื่อง
จนถึงป พ.ศ. 2525 

โครงการฯ ชัณสูตรเปนโครงการชลประทานประเภททดและสงน้ํา  คือ มีหนาทีท่ดน้าํในแม
น้ํานอยใหสูงขึ้น  โดยประตูระบายบางระจันทําหนาที่ปดกั้น  แลวสงน้ําจากแมน้ําเขาคลองสงน้ํา
สายตาง ๆ  จํานวน 43 สาย   รวมความยาว 425+300 กิโลเมตร  และระบายน้ําสวนที่เกินความ
จําเปนลงคลองระบาย จํานวย 28 สาย   รวมความยาว 395+111 กิโลเมตร ตามรูปที่ 2-9 
 บริเวณหัวงานของโครงการฯ ชัณสูตร  ประกอบดวย 

1) เขื่อนระบายน้ํา / ประตูระบายน้ํา 
-  ระดับน้ําสูงสุด     +11.80  ม.(รทก.) 
-  ระดับเก็บกัก     +11.60  ม.(รทก.) 
-  ระดับพื้นที่ธรณี ปตร.       +6.92  ม.(รทก.) 
-  ระดับสันบาน     +11.92  ม.(รทก.) 
-  ระดับสันตอมอ     +12.80  ม.(รทก.) 
-  จํานวนและขนาดชองระบายน้ํา 4 ชอง ชองละ      6.00   ม. 
-  ปริมาณระบายสูงสุด (ตามที่ออกแบบ)       260   ลบ.ม./วินาที 
-  ขนาดประตูเรือสัญจร               25.20 + 60.00   ม. 
-  ขอมูลอ่ืน ๆ  ประตูระบายบางระจันสรางตามแบบเลขที่ 30633 
-  ประตูเรือสัญจรสรางตามแบบเลขที่ 29321 

2) โรงสูบน้ํา 
2.1) ปากคลอง 1 ซาย -1 ซาย 

-  ระดับน้ําสูงสุดหนาโรงสูบน้ํา  (น้ํานอง)  +12.60  ม.(รทก.) 
-  ระดับน้ําปกติหนาโรงสูบ   +12.60  ม.(รทก.) 
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-  ระดับหัวสูบ     +10.30  ม.(รทก.) 
-  ระดับน้ําในคลองสง    +12.10  ม.(รทก.) 
-  ความสูงของน้ําที่สูบ     +2.35  ม. 
-  ปริมาณน้ําสูงสุดที่สูบ     1.324  ลบ.ม./วินาที 
-  จํานวนและขนาดเครื่อง   1-∅36"  เครื่อง 

2.2) โรงสูบน้ําแมน้ํานอย กม.62+800 ฝงขวา 
  ขอมูลอ่ืน ๆ  โรงสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาคลองสงน้ํา 1 ซาย–1 ซาย  สรางเมื่อ  
ป พ.ศ. 2516 จะทําการสูบน้ําเมื่อปริมาณน้ําที่ระบายลงมาจากทาย ปตร.บรมธาตุ  
ต่ํากวา 200 ลบ.ม./วินาที  และมีระดับน้ําต่ํากวา +12.33 ม.(รทก.)  ที่บริเวณหนา  
โรงสูบน้ําจึงจะทําการสูบน้ํา  ซึ่งสวนใหญจะอยูในระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือน
พฤษภาคมในฤดูแลง  และเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมในฤดูฝน 

3) อาคารประกอบที่หัวงาน 
- ประตูระบายน้ําบางระจัน สรางที่ กม.42+000 ของแมน้ํานอยในชองลัด  ทําหนา

ที่ทดน้ําและระบายน้ําเพื่อเก็บกักใหไดระดับ +11.60 ม.(รทก.)  และระบายน้ํา
เมื่อปริมาณน้ําสูงเกินความตองการ 

- อาคารระบายน้ําลนฉุกเฉิน  สรางที่คลอง 1 ขวา ฝงซาย กม.54+750 ทําหนาที่
ระบายน้ําทิ้งหรือลนฉุกเฉิน 

- ประตูระบาย (หรือทอสงน้ํา)  ปากคลองสงน้ําสายใหญฝงขวา ไดแก  ประตู
ระบายปากคลอง 1 ขวา (ชัณสูตร)  สรางที่ กม.0+100 ของคลองสงน้ําสาย 1 
ขวา และตรงกับ กม.41+500 ของแมน้ํานอย 

- ทอสงน้ําปากคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย ที่ปากคลอง 1 ซาย–1 ซาย, 1 ขวา–     
1 ซาย  เปนอาคารที่รับน้ําโดยตรงจากแมน้ํานอย ที่ กม.34+000 ฝงซาย  โดยขุด
คลองรับน้ําเขาถึง ปตร.ที่ กม.0+174  

- ทอระบายน้ําปากคลอง 2 ซาย  เปนอาคารที่รับน้ําโดยตรงจากแมน้ํานอย อยูติด
กับ ปตร. บางระจันที่ กม.42+000 ฝงซาย   

 
ระบบสงน้ําของโครงการฯ ชัณสูตร  ประกอบดวย 

1)  พื้นที่ชลประทานของโครงการ      475,000 ไร 
2)  คลองสงน้ํา 43 สาย  รวมความยาว           435 + 300 กม. 
3) จํานวนอาคารที่สําคัญๆ ของโครงการ 
-  ประตูระบายปากคลอง (Gate Regulator)    1  แหง 
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-  ประตูระบายกลางคลอง (Check Regulator)    1 แหง 
-  ทอระบายปากคลอง (Culvert Head Structure)  42 แหง 
-  ทอระบายกลางคลอง (Culvert Check Structure)     58       แหง 
-  ทอระบายปลายคลอง (Culvert Tail Structure)  42 แหง 
-  ประตูเรือสัญจร (Navigation Lock)     1 แหง 
-  สะพานน้ํา (Flume)       3 แหง 
-  ทอลอด (Culvert)     37 แหง 
-  ทอสงน้ําเขานา (Farm Turn–Out)            717 แหง 
-  อาคารอื่น ๆ (ระบุ)     10 แหง 
-  ไซฟอน      10 แหง 
-  ทอรับน้ําปา        1 แหง 
-  สะพานขามคลองสงน้ํา             145 แหง 
-  ทอลอดคนักั้นน้ําลาชะโด ฝงขวา    3 แหง 
-  ฝายน้ําลน       1 แหง 
-  ทอรับน้ําคันกั้นน้ําเล็กเลียบริมแมน้ํานอยฝงซาย   3 แหง 
-  โรงสูบน้ําดวยไฟฟา      2 แหง 
-  คูสงน้ํา  จํานวน 1,988 สาย  รวมความยาว    1,794 + 225 กม. 
 

 ระบบสงน้ําในแปลงนาของโครงการฯ ชัณสูตร  ประกอบดวย 
  1)  จํานวนคูสงน้ํา          1,988 สาย 
  2)  จํานวนคูระบายน้ํา 732 สาย  รวมความยาว     718 + 209 กม. 
  3)  อาคารในคูสงน้ํา                        740 แหง 
 
 ระบบระบายน้ําของโครงการฯ ชัณสูตร  ประกอบดวย 
  1)  คลองระบายน้ํา 28 สาย  รวมความยาว            395 + 111 กม. 
  2)  จํานวนอาคารในระบบระบายน้ํา            385 แหง 
  3)  คันกั้นน้ําปองกันอุทกภัย 8 สาย  รวมความยาว     28+995 กม. 
  4)  จํานวนอาคารในคันกั้นน้ํา      1 แหง 
  5)  ประตูระบายน้ําบางระจันในคลองลัดแมน้ํานอย   1 แหง 
  6)  ทํานบดินปดกั้นลําแมน้ํานอย (เดิม)     1 แหง 
  7)  ประตูระบายกลางคลองระบายน้ํา     3 แหง 
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  8)  ประตูระบายน้ําทิ้ง       1 แหง 
  9)  ทอระบายน้ําลอดคลอง    34 แหง 
  10) สะพานขามคลองระบายน้ํา             115 แหง 
  11) ประตูระบายปลายคลองระบายน้ํา   19 แหง 
  12) ทอระบายปลายคลอง      2 แหง 
 
 ทางลําเลียงในโครงการฯ ชัณสูตร  ประกอบดวย 

1) ทางลําเลียงใหญ 
-  เอฟ 4 (ผิวจราจรราดยาง)  รวมยาว    74 + 200 กม. 
-  เอฟ 5 (ผิวจราจรลูกรัง)  รวมยาว    10 + 500 กม. 

2) ทางลําเลียงยอย 
-  เอฟ 6 (ผิวจราจรลูกรัง)  รวมยาว     234-514 กม. 

3) ทางต่ํากวามาตรฐาน 
-  ประเภท ก.  รวมยาว   178 + 938 กม. 

  4)  รวมความยาวทางลําเลียงทั้งหมด  498 + 152 กม. 
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รูปที่ 2-7 แผนที่คลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร 







บทที่ 3 
ทฤษฎีที่ใชในการศึกษา 

 
3.1 ทฤษฎีที่ใชในการพัฒนาฐานขอมูล 
  

3.1.1 นิยามของฐานขอมูล 
 ฐานขอมูล คือ กลุมขอมูล (Data) ที่เปนขอเท็จจริง (Real Fact) ซึ่งถูกนํามาเก็บ
รวบรวมไวในที่เดียวกันอยางเปนระบบเพื่อนําไปใชในวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง  โดย       
กลุมผูใชตั้งแตหนึ่งกลุมข้ึนไป   จากนิยามขางตน จะเห็นวา ฐานขอมูลตองประกอบดวยลักษณะ 
ที่สําคัญอยางนอย 3 ประการ คือ 
 - ขอมูลทั้งหมดจะตองถูกเก็บรวบรวมไวดวยกัน 
 - จะตองมีการจัดการอยางเปนระบบ 
 - ตองสามารถนําขอมูลนั้นไปใชไดตามตองการ 
 

 
  

รูปที่ 3-1 โครงสรางฐานขอมูลที่พัฒนา 
 

3.1.2 ศัพทที่เกี่ยวกับฐานขอมูล 
 1. เอนทิตี้ (Entity) 
 2. แอตทริบิว (Attribute) 
 3. ความสัมพันธ (Relationship) คือการออกแบบเทเบิลเพื่อเก็บขอมูลกลุมตาง ๆ 
โดยจะตองสามารถกําหนดความสัมพันธระหวางกลุมขอมูลเหลานั้นไดอยางถูกตอง ซึ่งความ
สัมพันธระหวางเทเบลิจะมีดวยกัน 3 ลักษณะ คือ 
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  - ความสัมพันธแบบ 1:1 (One-to-One) เปนความสัมพันธที่เรคอรดหนึ่งเรคอรด
ในเทเบิลใด ๆ  สามารถจับคูกับเรคอรดในอีกเทเบิลหนึ่งไดเพียงเรคอรดเดียวเทานั้น 
  - ความสัมพันธแบบ  1:N (One-to-Many) เปนความสัมพันธที่ เรคอรดหนึ่ ง          
เรคอรดในเทเบิลใด ๆ  สามารถจับคูกับเรคอรดในอีกเทเบิลหนึ่งไดหลายเรคอรด 
  - ความสัมพันธแบบ  M:N (Many-to-Many) คือ  ลักษณะที่ เรคอรดหลาย  ๆ        
เรคอรดในเทเบิลหนึ่ง  มีความสัมพันธกับอีกหลาย ๆ  เรคอรดในอีกเทเบิลหนึ่งพรอมกัน 
 4. คีย (Key) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฐานขอมูล เชน การอางอิง การคน
หา หรือการกําหนดความสัมพันธระหวางเทเบิล เราตองกําหนด “คีย (Key)” ซึ่งคียที่ใชในระบบ
ฐานขอมูลจะมีหลายประเภทตาง ๆ  กัน ดังนี้ 
  - คียหลัก (Primary Key) เปนคียที่กําหนดจากฟลดที่ไมมีขอมูลซ้ํากัน (Unique) 
โดยเด็ดขาดในเทเบิลนั้น  
  - คียลําดับรอง (Secondary Key) บางตัว เรียกคียชนิดนี้วา Index หรือดัชนี ซึ่ง
นอกจากกําหนด Primary Key แลวเรายังสามารถใช Index ชวยในการคนหาหรือจัดเรียงกลุม     
เรคอรดที่มีจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว 
  - คียคูแขง (Condidate Key) ถาในเทเบิลหนึ่งมีฟลดหลายฟลดที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนจนนํามาใชเปนคียหลักแทนกันได จะเรียกฟลดเหลานั้นแตละฟลดวาเปน คียคูแขง 
  - คียรวม (Compound Key) เปนคียที่เกิดจากการนําฟลดหลาย ๆ  ฟลดมารวม
กันเพื่อใหมีคุณสมบัติเปน Primary Key คือ ไมมีขอมูลซ้ํา และไมมีคาวาง (Null) 
  - คียนอก (Foreign Key) เปนคียที่เชื่อมเทเบิลที่เกี่ยวของเขาดวยกัน 
  

3.1.3 องคประกอบของระบบฐานขอมูล 
 ระบบฐานขอมูลโดยทั่วไป จะเกี่ยวของกับ 4 สวนหลัก ๆ  ดงันี้ 
 1) ขอมูล (Data) ขอมูลที่จัดเก็บอยูในระบบฐานขอมูล ไมวาจะเปนบนเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล ไปจนถึงเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ อยางเชนเครื่อง Mainframe  โดย 
ขอมูลในแตละสวนจะตองสามารถนํามาใชประกอบกันได (Data  Integrated) และขอมูลในฐาน
ขอมูลจะตองสามารถถูกใชรวมกัน (Data Sharing) จากผูใชหลาย ๆ  คน 
 2) ฮารดแวร (Hardware) อุปกรณคอมพิวเตอรที่มีสวนเกี่ยวของกับฐานขอมูลจะ
ประกอบดวย 2 สวนหลัก ๆ  ดังนี้ 
 - หนวยความจําสํารอง (Secondary Storage) คือ ความจุของหนวยความจํา
สํารองที่นํามาใชจัดเก็บขอมูลของฐานขอมูลนั้น 
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 - หนวยประมวลผลและหนวยความจําหลัก   เนื่องจากอุปกรณจะตองทํางาน
รวมกัน เพื่อนําขอมูลจากฐานขอมูลข้ึนมาประมวลผลตามคําสั่งที่กําหนด  ดังนั้นสิ่งที่ตองคํานึงถึง
สําหรับอุปกรณในสวนนี้  จึงไดแก ความเร็วของหนวยประมวลผล และขนาดของหนวยความ
จําหลักของเครื่องคอมพิวเตอรที่นํามาใชประมวลผลรวมกับฐานขอมูลนั้น 
 3) ซอฟทแวร (Software) ในการติดตอกับขอมูลภายในฐานขอมูลของผูใชจะตอง
กระทําผานโปรแกรมที่มีชื่อโปรแกรม Database Management System (DBMS) ซึ่งหนาที่หลัก
ของโปรแกรม  DBMS ไดแก การทําใหการเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลเปนอิสระจากสวน         
ของ Hardware   หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา โปรแกรม DBMS จะทําหนาที่จัดการและควบคุม
ความถูกตอง  ความซ้ําซอน  และความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ  ภายในฐานขอมูลแทน
โปรแกรมเมอร   โดยโปรแกรม DBMS จะมีสวนของ Query Language ซึ่งเปนภาษาที่ประกอบ
ดวยคําสั่งตาง ๆ  ที่ใชในการจัดการ  และเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูล ซึ่งสามารถนําไปใชรวมกับ
คอมพิวเตอรอ่ืน ๆ  เพื่อพัฒนาเปนโปรแกรมที่ใชสําหรับเรียกใชขอมูลมาประมวลผล 
 4) ผูใชระบบฐานขอมูล (User) ผูที่เรียกใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลมาใชงาน
สามารถแบงออกเปน 3 กลุม ไดดังนี้ 
 - Application Programmer ไดแก ผูที่ทําหนาที่พัฒนาโปรแกรม (Application 
Program) เพื่อเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลมาประมวล   โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสวนใหญมักจะ
ใชรวมกับคําสั่งในกลุม Data Manipulation Language (DML) ของ Query Language เพื่อเรียก
ใชขอมูลจากฐานขอมูล 
 - End User ไดแก ผูที่นําขอมูลจากฐานไปใชงาน  แบงเปน 2 กลุม 
  - Naive User ไดแก  ผู ใชที่ เรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลโดยอาศัย
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น  
  - Sophisticated User ไดแก ผูใชที่ เรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลดวย
ประโยคคําสั่งของ Query Language 
 - Database Administrator (DBA) ไดแก ผูบริหารที่ทําหนาที่ควบคุมและตัดสิน
ใจ ในการกําหนดโครงสรางของฐานขอมูล  ชนิดของขอมูล  วิธีการจัดเก็บขอมูล  รูปแบบ     ใน
การเรียกใชขอมูล  ความปลอดภัยของขอมูล  และกฎระเบียบที่ใชควบคุมความถูกตอง 
 

3.1.4 ขอดีของฐานขอมูล 
 - ลดความซ้ําซอน (Redundancy)  ความซ้ําซอนที่เกิดจากการเก็บขอมูลซ้ํา ๆ     
จะทําใหสิ้นเปลืองเนื้อที่  และความนาเชื่อถือของขอมูล 
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 - หลีกเลี่ยงความขัดแยง (Inconsistency)  ระบบขอมูลที่ทีความซับซอนคือขอมูล
เดียวกันมีเก็บมากกวาหนึ่งแหง  อาจจะเกิดความขัดแยงกันได ถาหากแหงหนึ่งถูกแกไขแตอีกแหง
ไมถูกแกไข 
 - ขอมูลสามารถใชรวมกันได (Share Data)  ระบบงานตาง ๆ  สามารถใชขอมูล
ตาง ๆ  รวมกันได  หรือกรณีมีระบบงานใหมก็ไมจําเปนตองสรางขอมูลเพิ่ม 
 - บังคับใชมาตรฐานได (Enforce Standard)  การควบคุมจากสวนกลางทําใหผูดู
แลระบบฐานขอมูลสามารถกําหนดมาตรฐานตาง ๆ  ได เชน การตั้งชื่อแฟมขอมูลหรือเอกสาร
ประกอบ   เพื่อประโยชนในการแลกเปลี่ยนขอมูลกันระหวางระบบยอย  หรือการเคลื่อนยายขอมูล
ระหวางระบบ 
 - ความปลอดภัย (Security)  สามารถแบงความปลอดภัยออกเปนระดับตาง ๆ      
และตรวจสอบสิทธิการเขาถึงขอมูลในแบบตาง ๆ  เชน  การเพิ่ม  ลบ  เปลี่ยนแปลง  หรือดึงขอมูล  
โดยสามารถกําหนดขอบเขตของการใชได  เชน การดึงขอมูลอยางเดียว  แกไขไมได เปนตน 
 - รักษาการคงสภาพ (Integrity)  การรักษาความคงสภาพทําใหมั่นใจถึงความถูก
ตองแมนยําของขอมูลปองกันไมใหมีขอมูลผิด ๆ  เขาระบบ 
 
3.2 ทฤษฎีที่ใชในการจําลองน้ําใตดิน 
 
 3.2.1 นิยามของพารามิเตอรที่ใช 

1) สัมประสิทธิ์การซึมได (Hydraulic Conductivity; K) หมายถึง หนวยปริมาตรน้ํา
บาดาลที่สงผานในหนึ่งหนวย ภายใตความแตกตางของระดับพลังงานหนึ่งหนวยเวลา 
  หนึ่งหนวยเวลา K = T/b เมื่อ b คือความหนาของชั้นน้ําใตดิน 
 2) สัมประสิทธิ์การจายน้ํา (Transmissivity ; T) คืออัตราการไหลตอหนวยเวลาของ
น้ําในตัวกลางรูพรุนผานพื้นที่หนาตัดที่มีความกวางหนึ่งหนวยในทิศตั้งฉากการไหล ภายใตความ
แตกตางของระดับพลังงานหนึ่งหนวย 
 3) สัมประสิทธิ์การกักเก็บ (Storage Coefficient ; S) คือปริมาตรของน้ําที่ชั้นน้ํา
ปริมาตรหนึ่งหนวยกักเก็บเขาไวหรือยอมใหไหลออกมาไดตอหนึ่งหนวยพื้นที่เมื่อมีการเปลี่ยน
แปลงระดับพลังงานหนึ่งหนวย 
 4) สัมประสิทธิ์การกักเก็บจําเพาะ  (Specific Storage ; Ss)    Ss = S/b เมื่อ b คือ 
ความหนาของชั้นน้ําใตดิน 
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 3.2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับสมการการไหลของน้ําใตดิน 
สมการการไหลของน้ําใตดิน (Groundwater Flow Equation) 
การไหลของน้ําใตดินในลักษณะสามมิติ  ที่มีความหนาแนนคงที่ตลอด  ทั้งตัวกลาง  

วัสดุพรุน  สามารถแสดงดวยสมการ Partial–differential ไดดังนี้ 
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โดยที่ Kxx,Kyy,Kzz เปนคา Hydraulic Conductivtiy ตามแกน X,Y,Z ตามลําดับ 
 h  = ความสูงของระดับน้ําใตดิน (Potentiometric Head) (L) 
 W =  Volume Metric Flux ตอหนวยปริมาตรทั้งจุดใหน้ําและสูบน้ํา (T-1) 
 Ss = สัมประสิทธิ์การเก็บกักของวัสดุพรุน (Specific Storage) 
 t   = เวลา (T) 

สมการการไหลตอเนื่อง (Continuity Equation) 
การประยุกตใชการแกปญหาโดยวิธี Finite Difference กับสมการการไหลตอเนื่อง

เปนการรวมการไหลเขาและไหลออก  ตองเทากับอัตราการเปลี่ยนแปลงของความจุเก็บกัก  ภาย
ใตสมมติฐานความหนาแนนของน้ําใตดินคงที่  สมการการไหลตอเนื่องแสดงสมดุลของการไหล
ของน้ําใตดินไดดังนี้ 

 
V

t
hSQ si ∆
∆
∆∑ =                (3-2) 

 QI    = อัตราการไหลเขาเซลล (L3t-1) 
 Ss    = สัมประสิทธิ์การเก็บกัก (L-1) 
 ∆V  = ปริมาตรของเซลล (L3) ที่พิจารณาเทากับ ∆rJ∆ci∆vkของเซลล i, j, k 
 ∆h  = การเปลี่ยนแปลงคาความสูงของระดับน้ําใตดินในแตละเซลลในเวลา ∆t 
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3.2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหความคลาดเคลื่อนในการจําลองของแบบจําลอง 
ในการปรับเทียบแบบจําลอง จะเปรียบเทียบระหวางระดับน้ําที่ไดจากการแบบ

จําลอง และระดับน้ําที่ไดจากภาคสนาม  โดยจะพิจารณาจากคาความคลาดเคลื่อนที่       นอยที่
สุด 

1) ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Error ; ME) คือ คาเฉลี่ยของผลตางระหวาง
คาที่วัดจากสนาม (hf) และคาที่ไดจากแบบจําลอง (hm) ตามสมการที่ 3-3  โดยที่ n คือจํานวนขอ
มูลที่ใชในการปรับเทียบ    คาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยนี้ทําการคํานวณไดงาย  แตมีจุดออนเนื่อง
จากคาความคลาดเคลื่อนที่เปนบวกและลบจะถูกคํานวณรวมกันและอาจจะชดเชยกันไป ดังนั้น
คาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยที่ต่ําอาจมิไดหมายถึงผลการปรับเทียบที่ดีเสมอไป 

∑
=

−=
n
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imf hh

n
ME

1
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                          (3-3) 
 2) ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสัมบูรณ (Mean Absolute Error ; MAE) คือ คาเฉล่ีย

ของคาสัมบูรณของผลตางระหวางคาที่วัดจากสนาม (hf) และคาที่ไดจากแบบจําลอง (hm)     
ตามสมการที่ 3-4  
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              (3-4) 
 3) คารากที่สองของกําลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square 
Error ; RMS) หรือคาความแปรปรวนมาตรฐาน (Standard Deviation) นิยามตามสมการที่ 3-5 
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             (3-5) 
 
3.2.4 หลักการที่ใชในการประเมินอัตราการสูบน้ําใตดิน 

จากผลการศึกษาของโครงการศึกษาศักยภาพและความตองการใชน้ําใตดินในพื้น
ที่ดานเหนือของที่ราบภาคกลางตอนลาง  และจากการสํารวจภาคสนาม  พบวา  การใชน้ําใตดิน
แยกออกเปน  3 ประเภท คือ การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค   การใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
และการใชน้ําเพื่อเกษตรกรรม 

totalQ  = indagrconsume QQQ ++                           (3-6) 
totalQ  = การใชน้ําในพื้นที่ 
consumeQ  = การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
agrQ  = การใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรม 
indQ  = การใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
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 1) การประเมินการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค แบงออกเปน การใชน้ําใตดินเพื่อ
การอุปโภคบริโภคในเขตเมืองที่มีระบบประปาขนาดใหญ เชน การประปาสวนภูมิภาค การประปา
สัมปทาน เปนตน 
 สวนการใชน้ํานอกเขตเมืองที่ระบบประปาขนาดใหญไปไมถึง  ประชาชนจะใชน้ํา
จากประปาหมูบาน และจากบอน้ําใตดินสวนตัว  ซึ่งจะประเมนิไดดังนี้ 

consumeQ  = suburbtown QQ +                      (3-7) 
townQ  = ∑ ∑+ prvpwa qq  
suburbQ  = ( )vilvil Nq ×  + ))(( WellratioNq nrdconsume ××  

 townQ  = การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตเมือง 
 suburbQ  = การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคนอกเขตเมือง 
 pwaQ  = อัตราการผลิตน้ําประปาสวนภูมิภาค 

prvQ  = อัตราการผลิตน้ําประปาสัมปทาน 
vilQ  = อัตราการผลิตน้ําประปาหมูบาน 
vilN  = จํานวนระบบประปาหมูบาน 
nrdN  = จํานวนบอน้ําใตดินของประชาชน ไดจากขอมูล กชช.2ค. 

Wellratio  =  สัมประสิทธิ์ที่เปนอัตราสวนของจํานวนบอที่ประชาชนใชเพื่อ    
  การอุปโภคบริโภคกับบอน้ําใตดินทั้งหมด 
 

2) การประเมินการใชน้ําใตดินเพื่ออุตสาหกรรม จะไดจากใบอนุญาตของทรัพยากร  
น้ําบาดาลจังหวัด  แตปริมาณการใชน้ําจริงมีความแตกตางจากปริมาณที่อนุญาตตามใบอนุญาต 
 indQ  = ∑+ indind Qf                            (3-8) 
 indQ  = ปริมาณการใชน้ําใตดินตามใบอนุญาตของทรัพยากรน้ําบาดาล 
    จังหวัด 
 indf  =  สัมประสิทธิ์การใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรมเทียบกับใบอนุญาต ซึ่งได 
    จากขอมูลสํารวจภาคสนาม 
 

 3) การประเมินการใชน้ําใตดินเพื่อการเกษตรกรรม จะไดจากการสํารวจภาคสนาม  
 agrQ  = ))1(( wellratioNq nrdagr −××   
 agrq  =  surveysurveyyearmonth tqff +++  
 agrQ  = อัตราการสูบน้ําเฉลี่ยของบอน้ําใตดินในพื้นที่ที่พิจารณา 
 Wellratio  = สัมประสิทธิ์ของอัตราสวนของจํานวนบอที่ประชาชนใช 
    เพื่ออุปโภคบริโภคกับบอน้ําใตดินทั้งหมด 
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 surveyq  =  อัตราการใหน้ําโดยเฉลี่ยของบอน้ําใตดินในพื้นที่ที่พิจารณา 
ซึ่งไดจากการสูบทดสอบในภาคสนาม 

  surveyt  = ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการสูบน้ําใตดินในสภาวะแลงที่สุด 
 monthf  = สัมประสิทธิ์การสูบน้ํารายเดือน 
 yearf  = สัมประสิทธิ์การสูบน้ํารายป 
 การใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรม จากขอมูลภาคสนาม และจํานวนบอจากขอมูล กชช. 
ที่ใชเพื่อการเกษตร โดยแยกตามกลุมพื้นที่ชลประทาน (Block) ในพื้นที่โครงการฯ ชัณสูตรมีความ
สอดคลองกัน สวนคาสัมประสิทธิ์การสูบน้ํารายเดือนและรายป อาศัยขอมูลจากภาคสนาม รวม
กับเกณฑการกําหนดสถานการณของกรมชลประทาน และคาอัตราการสูบน้ํา เฉลี่ย และชั่วโมง
การสูบ (สุจริตและคณะ, 2545) 
 เกณฑการกําหนดสถานการณของกรมชลประทาน (ตารางที่ 3-2) จะแบงออกเปน
ปน้ํามาก ปน้ําปานกลาง ปน้ํานอย และปน้ํานอยมาก ซึ่งหมายถึง สภาพปริมาณน้ําใชงานในอาง
เก็บน้ําเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์รวมกัน ณ วนัที่ 1 มกราคมของทุกป เพื่อกําหนดสภาพการใชน้าํ
ในปดังกลาว โดยแบงตามเกณฑปริมาณน้ําใชงานรวมดังนี้ ปน้ํามาก ปานกลาง นอยและนอย
มาก มีปริมาณน้ําใชงานมากกวา 12,500 ลานลูกบาศกเมตร มีปริมาณระหวาง 6,501-12,500 
ลานลูกบาศกเมตร มีปริมาณระหวาง 4,000-6,500 ลานลูกบาศกเมตร และนอยกวา 4,500 ลาน
ลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 3-1 จํานวนบอน้ําใตดินที่ใชเพื่อการเกษตรกรรม 

กลุมพื้นที่ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 
B01 214 259 
B02 633 462 
B03 286 258 
B04 506 521 
B05 502 442 
B06 697 380 
B07 199 26 
B08 900 171 
B09 243 117 
B10 111 89 
B11 101 101 
รวม 4,419 2,824 
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แบบจําลอง MODFLOW 
 MODFLOW   เปนโมเดลของน้ําใตดิน มี Three–dimensional Finite Difference 
เร่ิมป 1984  ในวิธีไฟไนตดิฟเฟอรเรนต  (Finite Difference Method ) ใชกริดสี่เหลี่ยมในการแบง
พื้นที่ที่ศึกษาโดยแบงเปนแถว (Rows) หลัก (Columns) และชั้น (Layer) จัดรูปเปนเซลลลูกบาศก  
คุณสมบัติของเซลลจะสมมติวาเปนเนื้อเดียวกันหมด  

 
 

 
รูปที่ 3-2 การกาํหนดขอบเขตของ Aquifer อยูในรูปของ Row, Column, Layer 
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แบบจําลอง MODFLOW ประกอบขึ้นดวยชุดการคํานวณที่มีหนาที่จัดการขอมูล
ตาง ๆ  กัน  ทั้งหมด 10 ชุด  ดังตอไปนี้ 

            
ตารางที่ 3-5  รายละเอียดของชุดการคํานวณตางๆ ในแบบจําลอง MODFLOW 

ชื่อชุดการคํานวณ หนาที่ 
Basic  จัดการพื้นฐานของแบบจําลอง เชนการกําหนดขอบเขต,  

ชวงเวลาในการคํานวณ , เงื่อนไขตั้งตน  และรูปแบบการนําเสนอผลลัพธ 
Block-Centered Flow  ทําการคํานวณสมการเชิงอนุพันธของการไหลในตัวกลางรูพรุนในแตละกริดเซลล 
Well  จัดการขอมูลการสูบน้ํา  และพจนที่เกี่ยวของในสมการเชิงอนุพันธ 
Recharge  จัดการขอมูลการเติมน้ําลงสูช้ันน้ําใตดิน และพจนที่เกี่ยวของในสมการ 
River  จัดการขอมูลทางน้ํา  และระดับน้ําในทางน้ํา  ซ่ึงมีผลตอการไหลของน้ําใตดิน 
Drain  จัดการขอมูลการระบายน้ํา  และพจนที่เกี่ยวของในสมการเชิงอนุพันธ 
Evapotranspiration  จัดการขอมูลการคายระเหย  และพจนที่เกี่ยวของในสมการเชิงอนุพันธ 
General Head Boundary กําหนดระดับน้ําขอบเขต  ในการคํานวณสมการเชิงอนุพันธ 
Strongly Implicit Procedure ควบคุมระเบียบวิธีการทางคณิตศาสตร เพื่อแกปญหาระบบสมการ  

Finite Difference โดยการคํานวณซ้ําแบบ Implicit 
Slice  Successive 
Overrelaxation 

ควบคุมระเบียบวิธีการทางคณิตศาสตร เพื่อแกปญหาระบบสมการ  
Finite Difference โดยการคํานวณซ้ําแบบ Slice Successive Overrelaxation 

 
การคํานวณตามแบบจําลอง MODFLOW  มีข้ันตอนดังแสดงในรูปที่ 3-2  และมีราย

ละเอียดดังนี้ 
1)  Define Procedure  เปนการกําหนดสภาพปญหา เชน ขนาดและชนิดของแบบจําลอง 

(Steady State / Transient)  จํานวน Stress Period  และวิธีการแกปญหา  เปนตน 
2)  Allocate Procedure เปนการจัดสรรตําแหนงของหนวยความจํา 
3)  Read & Prepare Procedure ครั้งแรก เปนการเตรียมขอมูลที่ไมเกี่ยวกับเวลา  เชน 

เงื่อนไขขอบเขต  ระดับน้ําเริ่มตน  พารามิเตอรของชั้นน้ํา  เปนตน   
4)  Stress Procedure  เปนการกําหนดความยาวของระยะเวลาในการคํานวณแบบซ้ํา 
5)  Read & Prepare Procedure คร้ังที่ 2 เปนการเตรียมขอมูลที่เกี่ยวกับ Stress Period    

การสูบน้ํา และการเติมน้ํา  เปนตน 
6)  Advance Procedure  เปนการเริ่มตนการคํานวณซ้ํา เพื่อหาคาระดับน้ํา 
7)  Formulate Procedure  เปนการหาคาสัมประสิทธิ์ของแตละจุด 
8)  Approximate Procedure  ทําการประมาณคําตอบของสมการคาระดับน้ํา  ซึ่งจะทํา

การคํานวณซ้ําจนกระทั่งสอดคลองตามเงื่อนไขที่กําหนด 
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9)  Output Control Procedure  เปนการกําหนดรูปแบบผลการคํานวณ  เชน คาระดับน้ํา
ที่คํานวณได  สมดุลน้ํา  และปริมาณการไหลในแตละกริด 

10)  Output Procedure  เปนการแสดงผลการคํานวณตามที่กําหนด 
  
 โปรแกรม GMS 

โปรแกรม GMS (Brigham Young University, 1995)  ทําหนาที่ เชื่อมโยงขอมูล
ระหวางผูใชกับแบบจําลอง MODFLOW  และชวยแสดงผลการคํานวณในแบบรูปภาพ การทํางาน
ของ GMS  แสดงไดดังรูปที่ 3-3 

 
รูปที่ 3-3 โครงสรางหลักของแบบจําลอง MODFLOW 

 
 
 

 
 

รูปที่ 3-4 โครงสรางการทํางานระหวาง MODFLOW และ GMS 

GMS 
นําเขาขอมูล 

MODFLOW
การคํานวณ ประมวลผล

GMS 
แสดงผลการคํานวณ
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รูปที่ 3-5 หนาจอโปรแกรม GMS 
 
 



บทที่ 4 
การพัฒนาฐานขอมูลที่ใชในการจําลองการไหลของน้ําใตดิน 

 
 ในยุคปจจุบัน ขอมูลเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ในงานตาง ๆ  เพราะขอมูลที่ได
จากการจัดเก็บ  สามารถนํามาประมวลผล  วิเคราะห  และตัดสินใจ  เพื่อพัฒนาและทํางานได   
อยางรวดเร็ว    ระบบฐานขอมูลจึงมาชวยในการจัดเก็บขอมูล  ซึ่งในความเปนจริงแลว ฐานขอมูล
นั้นไมไดอยูหางไกลจากตัวของเราเลย  ทั้งยังเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของมนุษย 
  

สําหรับแนวคิดในการจัดการขอมูล ไดเกิดขึ้นมาเนิ่นนานแลว   ซึ่งเปนไปตามยุคและ
เทคโนโลยีในแตละยุคสมัย    การจัดการขอมูลไดริเร่ิมจากการบันทึกขอมูล ซ่ึงอาจเปนการบันทึก
ขอมูลลงในกระดาษ  หากเรียกดูขอมูลตองพลิกหนาหนังสือไปยังเลขหนาที่ตองการ   ตอมาเมื่อ   
มีขอมูลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  จึงไดมีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอมูลใหเปนระเบียบยิ่งขึ้น   โดยการ
บันทึกขอมูลลงในแฟมเอกสาร  และนําไปเก็บไวในตูเก็บเอกสารอยางมิดชิดและปลอดภัย   ซึ่ง
การจัดเก็บในลักษณะนี้   จํานวนตูเก็บเอกสารจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  ทําใหการคนหาขอมูล       
เกิดความลาชา    ตอมาไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บขอมูล   ซึ่งชวยไดมากในกรณี
ที่มีขอมูลปริมาณมาก   โดยเริ่มแรกจะเก็บขอมูลในคอมพิวเตอรในระบบแฟมขอมูล  แตเมื่อใช
งานไประยะหนึ่ง จะเกิดปญหาตามมามากมาย ในดานความยืดหยุนและความไมคลองตัวใน
หลาย ๆ  ดาน    ทําใหเกิดวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูลข้ึนมาใหม  โดยมีแนวคิดใน
การจัดการขอมูลแบบใหมที่มีประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีกวา   รวมทั้งมีความยืดหยุนและความ
คลองตัวสูงขึ้น  นั่นคือแนวคิดของระบบฐานขอมูล 

 
ในการศึกษาและวิเคราะหการทํางานทางดานการจําลองสภาพการไหลของน้ําใตดิน พบ

วา  มีความยุงยากในการรวบรวมขอมูลและการจัดรูปแบบของขอมูล เพื่อนําเขาแบบจําลอง เน่ือง
จากขอมูลมีจํานวนมากและจัดเก็บอยางกระจัดกระจาย  สําหรับขอมูลที่รวบรวมจะมาจากแหลงที่
มา 2 แหลง คือ 

1. การขอจากหนวยงานที่มีการจัดเก็บขอมูล   ซึ่งอาจจะไดมาในลักษณะกระดาษหรือรูป
แบบของแฟมขอมูลคอมพิวเตอร 

2. การเก็บขอมูลจากภาคสนาม  ขอมูลที่ไดมามักจะถูกปอนเขาสูระบบคอมพิวเตอร แลว
จัดเก็บอยูในรูปแบบของแฟมขอมูลคอมพิวเตอร 
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จากการรวบรวมขอมูลจะพบวา ขอมูลมีรูปแบบที่หลากหลาย เชน Text File, DBase File  
และ Spreadsheet File  เปนตน   อาจจะกลาวไดวา  เปนการเก็บขอมูลแบบแฟมขอมูล  ซึ่งงาย
ในการออกแบบแฟมขอมูลและประมวลผลไดอยางรวดเร็ว  เนื่องจากไมมีความสลับซับซอน     
มากนัก   แตเมื่อใชงานจนถึงระดับหนึ่ง จะพบวามีขอมูลมากมายที่ถูกสรางขึ้นมา ในรูปแบบที่
คลายคลึงกัน  ซึ่งเปนขอมูลที่ซับซอนกัน และถูกจัดเก็บอยางไมเปนระบบนัก  อาจจะทําใหเกิด
ความขัดแยงของขอมูล (Data Inconsistency)  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลในแฟมหนึ่ง จะ
ตองติดตามไปแกไขขอมูลในแฟมอ่ืน ๆ  ทุกแฟมที่มีขอมูลนั้นอยูดวย 

  
 สําหรับข้ันตอนการการเตรียมขอมูลเพื่อนําเขาโปรแกรม GMS/MODFLOW ในปจจุบัน 
ยกตัวอยางการประเมินอัตราการใชน้ําใตดิน เร่ิมแรกนําขอมูลที่รวบรวมไดทั้งหมด เชน การใชน้ํา
ของประปาหมูบาน อัตราการผลิตของการประปาสวนภูมิภาค เปนตน มาแยกประเภท และนํา
พิกัดภูมิศาสตรมาประกอบในขอมูล เพื่อระบุตําแหนงในแบบจําลองได (i j k)  หลังจากนั้น นําขอ
มูลทั้งหมดมาแยกประเภทการใช มาประเมิน  โดยแตละประเภทจะมีการประเมินที่แตกตางกัน ทํา
การคํานวณและรวมคาอัตราการใชน้ําที่อยูตําแหนงเดียวกัน เมื่อไดไฟลดังกลาว ก็นํามาจัดรูป
แบบเพื่อนําเขาโปรแกรม GMS/MODFLOW ซึ่งปญหาที่พบคือ การจัดรูปแบบไฟล เพื่อนําเขา
โปรแกรม GMS/MODFLOW ใชระยะเวลานาน และเมื่อตองแกไข ตองใชเวลานานและสับสน กับ
ขอมูลซ่ึงมีจํานวนแฟมขอมูลอยูมากมาย เนื่องจากวาในการจําลองแบบจําลอง จะตองมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวแปรอยูหลายครั้ง เนื่องจากความหลากหลายของขอมูลและความยุงยากในการจัด
เตรียมขอมูล  รวมทั้งยังตรวจสอบความถูกตองไดยาก   ซึ่งปญหาทั้งหมดที่กลาวมานี้เปนที่มาของ
การพัฒนาระบบฐานขอมูล  โดยฐานขอมูลที่เปนแหลงรวมของขอมูลตาง ๆ  และถูกจัดเก็บไวเปน
ระบบภายในฐานขอมูลชุดเดียว  และโปรแกรมเพื่อใชในการจัดเตรียมขอมูลนําเขาโปรแกรม 
GMS/MODFLOW 
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4.1 การพัฒนาระบบฐานขอมูล   
 ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ  ดังนี้ 

 
 

  

Database
Initial Study

Database
design

Implementation
and Loading

Testing and
Evaluation

Operation

Maintenance and
Evolution

 
 
รูปที่ 4-1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานขอมูล 

  
1. Database Initial Study  เปนขั้นตอนแรกของการพัฒนาฐานขอมูลข้ึนมาใชงาน  ซึ่งใน

ขั้นตอนนี้ ผูพัฒนาระบบฐานขอมูลจะตองวิเคราะหความตองการตาง ๆ  ของผูใช  เพื่อกําหนดจุด
มุงหมาย ปญหา ขอบเขต กฎระเบียบตาง ๆ  ของระบบฐานขอมูลที่จะพัฒนาขึ้น   เพื่อ             ใช
เปนแนวทางในการออกแบบฐานขอมูลในข้ันตอนตอไป 
 2. Database Design   เปนขั้นตอนที่ผูพัฒนาระบบฐานขอมูล จะนําเอารายละเอียด    
ตาง ๆ  ที่วิเคราะหในขั้นตอนแรก มาใชเปนแนวทางในการออกแบบฐานขอมูลข้ึนใชงาน 
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 3. Implementation and Loading  เปนขั้นตอนที่นําเอาโครงรางตาง ๆ  ของฐานขอมูล   
ที่ไดจากการออกแบบในขั้นตอน Database Design มาสรางเปนฐานขอมูลที่จะใชเก็บขอมูลจริง 
รวมทั้งทําการแปลงขอมูลของระบบงานเดิม ใหสามารถนํามาใชงานในระบบฐานขอมูลที่พัฒนา
ขึ้นใหม ในกรณีที่ระบบเดิมมีการใชคอมพิวเตอรในการประมวล 
 4. Testing and Evaluation   เปนขั้นตอนทดสอบระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้น เพื่อหาขอ
ผิดพลาดตาง ๆ  รวมทั้งทําการประเมินความสามารถของระบบฐานขอมูลนั้น เพื่อนําไปใชเปนแนว
ทางในการปรับปรุงใหระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้น  ใหสามารถรองรับความตองการของผูใชใน
ดานตาง ๆ  ไดอยางถูกตองและครบถวน 
 5. Operation   เปนขั้นตอนที่นําระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นเสร็จเรียบรอยแลวไปใชงาน
จริง 
 6. Maintenance and Evolution  เปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นระหวางการใชงานระบบฐานขอมูล
จริง  เพื่อบํารุงรักษาใหระบบฐานขอมูลทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งเปนขั้นตอนของ
การแกไขและปรับปรุงระบบฐานขอมูล ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงความตองการของผูใช
ที่สงผลตอระบบฐานขอมูล 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล โดยมีจุดมุงหมาย      
เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลที่ใชในการจําลองน้ําใตดิน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ
จําลองสภาพน้ําใตดิน ใหมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว  และจัดรูป
แบบของขอมลูอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   เพื่อนําเขาโปรแกรม GMS/MODFLOW 
 
4.2 การออกแบบฐานขอมูล (Design Database) 

  
การออกแบบฐานขอมูล   แบงออกเปน  3  ข้ันตอน  ดังนี้ 
 

 4.2.1 Conceptual Design เป นขั้ นตอนที่ นํ าความตองการทางด านขอมู ล  (Data 
Requirement) มาวิเคราะห และใชออกแบบฐานขอมูล   โดยมีจุดมุงหมายเพื่ออธิบายโครงสราง
หลัก ๆ  ของฐานขอมูล   ซึ่งความตองการของผูใชไมวาจะเปนความตองการทางดานขอมูลหรือ
ความตองการทางดานโปรแกรม  ลวนไดมาจากการสัมภาษณผูใชเอกสารตาง ๆ  ซึ่งจะแบง
ประเภทความตองการได 2 กลุม คือ ความตองการที่อยูในรูปแบบของแบบฟอรม เชน แบบสอบ
ถามจากขอมูลภาคสนาม   และความตองการที่อยูในรูปแบบของโครงสรางขอมูลที่ใชในทาง
คอมพิวเตอร  
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 ทั้งนี้  สามารถจัดกลุมของขอมูลไดดังนี้ 
 1. ขอมูลทั่วไป  เชน  ขอมูลภายชื่อจังหวัด  อําเภอ  ตําบล  หมูบาน  ขอมูลการ     

สํารวจสํามะโนประชากร  เปนตน 
2. ขอมูลทางดานอุทกวิทยาน้ําบาดาล  เชน  ขอมูลบอน้ําบาดาล  ขอมูลการ

บรรยายชั้นหินของบอ  ขอมูลจากการสํารวจ  ขอมูลคุณภาพน้ํา  ขอมูลสูบทดสอบ  ขอมูลการ
ตรวจวัดระบบน้ําบาดาล เปนตน 

3. ขอมูลดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน  ขอมูลทางดานอุตุนิยมวิทยา  ขอมูลการ     ตรวจ
วัดหนาตัดของแมน้ําสายตาง ๆ  

4. ขอมูลการใชและความตองการใชน้ํา เชน ขอมูลการใชน้ําในประเภทตาง ๆ  และ
แหลงที่มาของน้ํา  ขอมูลความตองการใชน้ําในประเภทตาง ๆ   เปนตน 

ซึ่งมีรายละเอียดของตาราง (ภาคผนวก ก) 
 

 4.2.2 Logical Design  เปนขั้นตอนที่นําเอา Conceptual Schema มาแปลงใหอยูในรูป
แบบที่ถูกกําหนดโดย Database Model ที่เลือกใช  โดยมุงเนนอยูบนแบบจําลองเชิงสัมพันธ 
(Relational Data Model)  เนื่องจากแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธเปนแบบจําลองที่นิยมใชงาน  
บนแอปพลิเคชันมากที่สุด  ซึ่งจะไดความสัมพันธของขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
รูปที่ 4-2 แผนผังแสดงความสัมพันธของขอมูล 

การสํารวจพฤติกรรมการใชนํ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.GridMap
ID,No,I & J Coordinates 

51.Project
ID,No,Name

52.SurveyArea 
ID,ProjectID,No, 

30.Formation 
ID,No,Name 

3.Tumbol
ID,DolaNo 
AmpurID,Name 

2.Ampur
ID,DolaNo 
ProvinceID,Name 

1.Province 
ID,DolaNo 
Name 

29.WaterSurvey 
ID,SurveyAreaID,No,DateFrom,DateTo 

53.GridSurvey 
GridMapID,SurveyAreaID 

54.SurveyLine 
ID,WaterSurveyID,SurveyItemID

55.SurveyItemID 
ID,ProjectID,Name 
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รูปที่ 4-2 (ตอ) แผนผังแสดงความสัมพันธของขอมูล 

 
นํ้าใตดิน : บอนํ้าบาดาลและขอมูลรหัส (look-up tables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นํ้าใตดิน : บอนํ้าบาดาลและขอมูลประกอบ 
 

13.Well
ID 
NO 
OwnerID 
WellTypeID 
WellStatusID 
ProvinceID 
AmpurID 
TumbolID 
MubanID 
PumpTypeID 
BWDID 

32.Name 
ID,No,Name 
NameType 

33.WellType 
ID,No,Name 

3.Tumbol 
ID,DolaNo 
AmpurID 
Name 

2.Ampur 
ID,DolaNo 
ProvinceID 
Name 

1.Province 
ID,DolaNo 
Name

36.BWD
ID,No,Name

35.PumpType 
ID,No,Name 

4.Muban 
ID,DolaNo 
TumbolID 
Name 

34.WeStatus 
ID,No,Name 
Operation 

13.Well
ID,No 

14.Screen 
ID,WellID 
DepthFrom,To 
FittingType 
Diameter 

15.LithoLog
ID,WellID 
DepthFrom,To 
LithoType1,2ID 
LithoDesc

44.LithoType 
ID,No,Name 

16.LabHead
ID,WellID,No 
DateSample,Lab 
WsMthID 

17.LabLine 
ID,LabHeadID 
ChemID,Value 

40.ChemTrace 
ID,No,Name 

18.PumpTestHead
ID,WellID,FormNo 
PTTypeID 
PTFlowID 
DateStart,Complete

41.PTType 
ID,No,Name 

42.PTFlow 
ID,No,Name 

19.PumpTestLine
ID,PumpTestHeadID 
DataType,TimeSince 
WLBelowDatum 
FlowRate

20.PumpTestResult
ID,PumpTestHeadID 
PTAnalysisID 
T,K,S Values 
ResultBy

43.PTAnalysis 
ID,No,Name 

22.ELog
ID,WellID 
TraceID,Value 

21.GWLevel
ID,WellID 
DateMonitor 
WLMonMthID 
WlStatic

45.WLMonMth
ID,No,Name

37.WSMth 
ID,No,Name 

7.GridMap 
ID,No,I & J Coordinates

21.GWLevel 
ID,WellID 
DateMonitor 
WLMonMthID 
WlStatic
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รูปที่ 4-2 (ตอ) แผนผังแสดงความสัมพันธของขอมูล 

 
 
 
 
นํ้าผิวดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางแผนที่ 
 
 
 

46.SWStaion
ID,NO 
OwnerID 
StationType 
ProvinceID 
AmpurID 
TumbolID 

3.Tumbol 
ID,DolaNo 
AmpurID 
Name 

2.Ampur
ID,DolaNo 
ProvinceID 
Name 

1.Province 
ID,DolaNo 
Name

32.Name 
ID,No,Name 
NameType 

23.SWLevel
ID,SWStationID
MonitorType 
DateMonitor 
WaterLevel

24.RXHead
ID,SWStationID
MonitorType 
DateMonitor 

25.RXLine
ID,RxHeadID 
Distance,Depth

26.MetData
ID,SWStationID
FromYear 
ToYear 

7.GridMap
ID,NO,ProjectID 
ICoordinate 
JCoordinate 
ULEast,ULNorth 
Hsize,VSize 

8.GridLandUse 
ID,GridID 
Year 
LandUse % 

9.GridTopSoil 
ID,GridID 
Permeability 

10.GridSand 
ID,GridID 
SandTypeID 
DepthFrom,To 

50.SandType 
ID,No,Name 

11.GridLitho
ID,GridID 
DepthFrom,To 
LithoType1,2ID 

44.LithoType
ID,No,Name 

12.GridAquifer 
ID,GridID 
DepthFrom,To 
AquiferID 

31.Aquifer
ID,No,Name 
FormationID 

30.Formation
ID,No,Name

16.LabHead
ID,SWStationID 
FormNo 
DateSample,Lab 
WsMthID 

17.LabLine
ID,LabHeadID 
ChemID,Value 

40.ChemTrace
ID,No,Name

37.WSMth
ID,No,Name

51.Project
ID,No,Name

7.GridMap 
ID,No,I & J Coordinates

50.SandType 
ID,No,Name 

44.LithoType
ID,No,Name
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รูปที่ 4-2 (ตอ) แผนผังแสดงความสัมพันธของขอมูล 

การใชนํ้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความตองการใชนํ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
การทําสํามโนประชากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Tumbol
ID,DolaNo 
AmpurID,Name

2.Ampur
ID,DolaNo 
ProvinceID,Name 

4.Muban 
ID,DolaNo 
TumbolID,Name 

27.WaterUsage 
ID,ForPeriod 
ProvinceID,AmpurID,TumbolID,MubanID 
Various usage types 

1.Province 
ID,DolaNo 
Name 

7.GridMap 
ID,No,I & J Coordinates

3.Tumbol
ID,DolaNo 
AmpurID,Name

2.Ampur
ID,DolaNo 
ProvinceID,Name 

4.Muban 
ID,DolaNo 
TumbolID,Name 

28.WaterDemand
ID,ForPeriod 
ProvinceID,AmpurID,TumbolID,MubanID 
Various demand types 

1.Province 
ID,DolaNo 
Name 

7.GridMap 
ID,No,I & J Coordinates

3.Tumbol
ID,DolaNo 
AmpurID,Name

2.Ampur
ID,DolaNo 
ProvinceID,Name 

4.Muban 
ID,DolaNo 
TumbolID,Name 

5.Census 
ID,Year 
ProvinceID,AmpurID,TumbolID,MubanID 
Various predetermined data 

1.Province 
ID,DolaNo 
Name 

7.GridMap 
ID,No,I & J Coordinates

6.CensusLine 
ID,CensusID,CensusItemID 

49.CensusItem 
ID,No,Name 
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4.2.3 Physical Design  ขั้นตอนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อนําเอาโครงสรางของฐานขอมูลที่ได
ออกแบบไวในขั้นตอนการออกแบบฐานขอมูลในระบบ Logical  มากําหนดรูปแบบตาง ๆ  ทาง
กายภาพใหกับฐานขอมูล  รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก 
 
4.3 การประยุกตใชและนําขอมูลเขา  (Implementation and Loading) 

 
 ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่นําโครงรางตาง ๆ  ของระบบฐานขอมูลที่ไดจากการออกแบบ    

ในข้ันตอน Database Design  โดยใชโปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 สรางฐานขอมูล 
และออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในการจัดการฐานขอมูล  และจัดรูปแบบเพื่อนําเขา
โปรแกรม GMS/MODFLOW  ซึ่งโปรแกรมนี้จะถูกพัฒนาดวยโปรแกรม Microsoft Visual Foxpro 
V6.0 ติดตอกับฐานขอมูลผานระบบ ODBC 
 
 

 
 

รูปที่ 4-3 สวนประกอบของระบบฐานขอมูล 
 
 โปรแกรม  GWMMI_CU เปนโปรแกรมที่จัดทําขึ้น เพื่ อใชในการจัดการขอมูลเพื่ อ           
การจําลองน้ําใตดิน โดยทําหนาที่เปนตัวกลางในการติดตอระหวางผูใชกับฐานขอมูล ในการจัด
การขอมูลตาง ๆ ภายในฐานขอมูล  และจัดรูปแบบขอมูลเพื่อนําเขาโปรแกรม GMS/MODFLOW  
โดยมีรูปแบบในการ  อางถึงขอมูลที่ไมข้ึนอยูกับโครงสรางทางกายภาพของขอมูล ดวยการใช 
Query Language ในการติดตอกับขอมูลในฐานขอมูล  ทําใหผูใชสามารถเรียกใชขอมูลได  โดย
ไมจําเปนตองทราบถึงประเภทของขอมูล  หรือขนาดของขอมูลนั้น 
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4.3.1. ฮารดแวรและซอฟแวรที่ใชในการพัฒนาระบบฐานขอมูล 
 ในการพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อใชในการจัดการขอมูลสําหรับการจําลอง        
น้ําใตดิน ไดใชอุปกรณเครื่องมือในการพัฒนาและทดสอบระบบดังกลาว  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

ฮารดแวร  มีรายละเอียดดังนี้ 
  - ไมโครคอมพิวเตอร ซีพียู ระดับเพนเทียม (4) 2.40 กิกะเฮิรต 
  - หนวยความจําหลัก (RAM) 512 เมกกะไบต 
  - เครื่องจับจารแมเหลก็ชนิดแผนแข็ง (Harddisk) ขนาดความจุ 30 กิกะไบต  
  - เครื่องอานซีดีรอมความเร็ว 40X 

ซอฟตแวร  มีรายละเอียดดังนี้ 
  - ระบบปฏิบัติการ  Microsoft Windows xp 
  - ระบบฐานขอมูล Microsoft SQL server 2000 
  - โปรแกรมประยุกตในการพัฒนาระบบ Microsoft Visual Foxpro V6.0 
  - โปรแกรม GMS/MODFLOW 

 
4.3.2 การพัฒนาโปรแกรม 

 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในการจัดการขอมูลสําหรับการจําลองน้ําใตดิน  หลัง
จากที่ไดออกแบบฐานขอมูล  และนํามาดําเนินการในสวนของการพัฒนา  ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน
ตาง ๆ  ดังนี้  
 1. การกําหนดผังโครงสรางโปรแกรม GWMMI_CU (รูปที่ 4-4) 
 ผังโครงสรางของโปรแกรม แบงเปน 2 สวนใหญ คือ  

- GWMD ไดถูกออกแบบขึ้นเพื่อจัดการขอมูลในตารางตาง ๆ  ของฐานขอ
มูล 

- GWUSE ไดถูกออกแบบขึ้นเพื่อจัดเตรียมขอมูลและจัดรูปแบบเพื่อนําเขา     
โปรแกรม GMS/MODFLOW  

 
โปรแกรม GWMD  ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อใชจัดการกับขอมูลใน

ตารางตาง ๆ  ของฐานขอมูล ซึ่งประกอบไปดวย หนาจอสําหรับจัดการกับตาราง ขอมูลหลัก 
(Lock-up Tables) ตาง ๆ  อาทิเชน  รายชื่อ  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  หมูบาน  เปนตน   และมี    
หนาจอสําหรับขอมูลตาง ๆ  เชน  ขอมูลบอน้ําบาดาล  ขอมูลการตรวจวัดระดับน้ํา  เปนตน  
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โดยโปรแกรมยังมีการเรียกดูขอมูลในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อพิมพรายงานออก
มาบนกระดาษหรือสงออกเปนแฟมขอมูลเพื่อนําไปใชภายนอก หรือเรียกโปรแกรมภายนอกที่
สนับสนุน Automation Server เชน Excel, Grapher เพื่อประมวลขอมูลในลักษณะตาง ๆ  

1) ระบบรักษาความปลอดภัย   เปนสวนยอยสําหรับการกําหนดรายชื่อผู
ใชสิทธิระดับของผูใชงาน   โดยแยกเปนงานยอยดังนี้ 

- รายชื่อผูใช  เปนสวนที่เก็บรายชื่อผูใชทั้งหมดของระบบ ซึ่งประกอบ
ดวย  รหัสผูใช  รหัสผาน 

- กลุมของผูใช   การแบงกลุมผูใชจะขึ้นอยูสิทธิของผูใช เชน กลุมผู
พัฒนาระบบ  กลุมผูใชทั่วไป  เปนตน  

- สิทธิในการทํางาน  เปนสวนที่แสดงถึง รหัสสิทธิ และคําอธิบายสิทธิ
ในการทํางาน 

- รายชื่อผูที่กําลังทํางานอยู เปนสวนที่แสดงวา ผูใชงานเขาสูระบบเมื่อ
ไร  รวมเวลาเทาไร  และติดตอครั้งลาสุดเมื่อไร 

2) รายการขอมูล เปนสวนยอยในการนําเอาขอมูลที่มีในฐานขอมูล มาผาน
กระบวนการสอบถาม มาแสดงในรูปแบบรายงาน และการเพิ่มขอมูลเขาไปในฐานขอมูล   รวมทั้ง
สามารถสงขอมูลออกไดหลายรูปแบบ  ซึ่งแบงออกเปนสวนยอยดังนี้ 

- ขอมูลบอน้ําบาดาล  เปนสวนที่แสดงรายละเอียดของบอบาดาล โดย
สามารถตั้งเงื่อนไขไมจํากัดในการสอบถามขอมูล ซึ่งจะแสดงผลทางหนาจอ  รูปแบบรายงาน เพื่อ
พิมพรายงานออกทางเครื่องพิมพ  สงออกเปนลักษณะตารางคลาย Spreadsheet   และสามารถ
เพิ่ม ลบ  แกไข ขอมูลของบอบาดาล 

- ขอมูลระดับน้ําของบอสังเกตการณ   เปนสวนที่แสดงรายละเอียดของ    
ขอมูลการตรวจวัดระดับน้ํา ผูใชสามารถกรอกขอมูลที่ตรวจวัดมาได   โดยสามารถสราง Contour 
ของระดับน้ํา 

- ขอมูลการออกสํารวจภาคสนาม เปนสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลที่สอบ
ถามเกษตรกร  ประชาชน  และผูใชน้ํา  ซึ่งจะสามารถแกไขและเพิ่มเติมขอมูลได 

- ขอมูลการสํารวจสํามะโนประชากร เปนสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลครัว
เรือน  ประชากร  และจํานวนบอน้ําบาดาล  ซึ่งจะสามารถแกไขและเพิ่มเติมขอมูลได 

3) ตารางขอมูลหลัก   เปนสวนของ Lock-up ตาง ๆ  เปนสถานที่ โครงการ  
ขอมูลพื้นฐานของบอน้ําบาดาล ฯลฯ   ซึ่งมีการทํางานที่ยึดหลักในประเภทคนหา และประเภทเพิ่ม
/แกไข ขอมูล ประกอบดวย 

- รายชื่อจังหวัด  อําเภอ  ตําบล  หมูบาน 
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- โครงการ  การแบงพื้นที่  และพื้นที่สํารวจ 
- ชั้นหินและชั้นน้ํา 
- รายชื่อทั่วไป 
- ขอมูลเกี่ยวกับบอน้ําบาดาล 
- รายชื่อสารเคมี 

4) อรรถประโยชน เปนสวนที่กําหนดรูปแบบตาง ๆ  
- SQL Direct เปนสวนที่ผูใชสามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ  ในฐานขอ

มูล  โดยเขียนเปนภาษา SQL โดยตรง  ซึ่งจะมีลักษณะคลายกับ Query Analyzer ในโปรแกรม 
Microsoft SQL Server 

 - การกําหนดรายละเอียดตาง ๆ  เชน การกําหนดหนาจอ  การกําหนด
รายงาน  การกําหนดรายละเอียดหนาจอคนหา  เปนตน 

 - สํารองฐานขอมูล เปนสวนที่สําคัญในการปองกันการสูญหายของขอ
มูลในกรณีที่มีความผิดพลาดในระบบ 

- การเรียกคืนฐานขอมูล เปนสวนที่นําขอมูลที่สํารองไวกลับคืนสูระบบ
ปจจุบัน  ในกรณีที่ระบบปจจุบัน เกิดขอผิดพลาดขึ้นจนไมสามารถดําเนินงานตอไปได 

 
โปรแกรม GWUSE  ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการคํานวณ  

อัตราการใชน้ําใตดิน  และจัดรูปแบบของขอมูลพารามิ เตอรตาง ๆ   เพื่อนําเขาโปรแกรม 
GMS/MODFLOW  

1. อัตราการใชน้ําใตดิน (Well)  โปรแกรมจะทําการคํานวณอัตราการใช 
น้ําใตดิน  โดยขอมูลดิบที่เก็บมาจากหนวยงานตาง ๆ   รวมถึงการสอบถามและสํารวจภาคสนาม 
ซึ่งแยกเปน 2 กรณี คือ อัตราการใชน้ําในอดีต และอัตราการใชน้ําในอนาคต 

 1) อัตราการใชน้ําในอดีต โดยจะใชขอมูลจากการสํารวจภาคสนาม 
และขอมูลที่รวบรวมจากหนวยงานตาง ๆ  มาใชในการประเมินอัตราการใชนํ้า  ซึ่งแบงตามพฤติ
กรรมการใชน้ํา เปน 3 ประเภท คือ  Q = Qconsumer + Qagr + Qind 
  

- การประเมินการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค จะเปนการใชน้ําของ
การประปาสวนภูมิภาค  ประปาสัมปทาน  ประปาหมูบาน  และบอสวนตัว 
   Qconsumer  =   Qconsume + Qprv + Qpwa + Qvil 
   Qconsume   =  Totallwells x Adjustwell x Wellratio x Constant x  
          Factormonth x Factoryear 
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   Qprv  =   Capacity x Factorprv 
   Qpwa  =   Capacity x Factorpwa 
   Qvil  =   Capacity x Factorvil 
   Qconsumer  =   การใชน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค 
   Qconsume  =   การใชน้ําของบอสวนตัว 
   Qprv  =   การใชน้ําของประปาสัมปทาน 
   Qpwa  =   การใชน้ําของประปาสวนภูมิภาค 
   Qvil  =   การใชน้ําของประปาหมูบาน 
   Totallwells =   จํานวนบอน้ําใตดินสวนตัว ไดจาก กชช.2ค 

Adjustwell =   สัมประสิทธิ์ในการปรับจํานวนบอ 
Wellratio           =   อัตราสวนของจํานวนบอบาดาลสวนตัวที่ใชเพื่อ 
           อุปโภคบริโภคกับบอบาดาลทั้งหมด 
Constant =   อัตราการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
Factormonth =   สัมประสิทธิ์ความผันแปรการสูบน้ํารายเดือน 
Factoryear =   สัมประสิทธิ์ความผันแปรการสูบน้ํารายป 
Capacity =   กําลังการผลิตของประปาแตละประเภท 
Factor  =   สัมประสิทธิ์เพื่อใชในการปรับคาอัตราการใชน้ํา 

   

 - การใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรม ไดจากการสํารวจภาคสนาม โดย  
ใชอัตราการสูบน้ํา ในแตละพื้นที่สํารวจมาประเมิน 
   Qagr  =  Totallwells x Adjustwell x Wellratio x Constant x  
          Factormonth x Factoryear 
   Qagr  =   การใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรม 
   Totallwells =   จํานวนบอน้ําใตดินสวนตัว ไดจาก กชช.2ค 

Adjustwell =   สัมประสิทธิ์ในการปรับจํานวนบอ 
Wellratio           =   อัตราสวนของจํานวนบอบาดาลสวนตัวที่ใชเพื่อการ 
         เกษตรกรรมกับบอบาดาลทั้งหมด 
Constant =   อัตราการสูบน้ํา ที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม 
Factormonth =   สัมประสิทธิ์ความผันแปรการสูบน้ํารายเดือน 
Factoryear =   สัมประสิทธิ์ความผันแปรการสูบน้ํารายป 
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- การใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรม จะไดจากใบอนุญาตของทรัพยากร   
น้ําบาดาลจังหวัด 
   Qind  =   Capacity x Factor 
   Qind  =   การใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 

Capacity =   ปริมาณการใชน้ําตามใบอนุญาตทรัพยากร 
           น้ําบาดาลจังหวัด 

Factor  =   สัมประสิทธิ์เพื่อใชในการปรับอัตราการใชน้ํา 
 2) อัตราการใชน้ําในอนาคต ในการคํานวณจะใชขอมูลพยากรณ 

การใชในประเภทตาง ๆ  มาใชในการประเมิน 
  Qtotal  =   Qconsumerfut + Qagrfut + Qindfut 
   Qconsumetfut =   (Qconsumet/Total Qconsume) x  

     (Qconsumetfut x Factor) 
   Qconsumetfut =   การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในอนาคต 

Qconsumet  =   การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในปจจุบัน 
Total Qconsume =   การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในปจจุบันทั้งหมด 

    Factor  =   สัมประสิทธิ์เพื่อใชในการปรับคาอัตราการใชน้ํา 
Qagrfut  =   (Qagr/Total Qagr) x (Qagrfut x Factor) 
Qagrfut  =   การใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรมในอนาคต 
Qagr  =   การใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรมในปจจุบัน 
Total Qagr =   การใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรมในปจจุบันทั้งหมด 
Factor  =   สัมประสิทธิ์เพื่อใชในการปรับอัตราการใชน้ํา 

 
2. ระดับน้ําเริ่มตน (Basic)  เปนสวนยอยเพื่อใชในการจัดรูปแบบขอมูล

ระดับน้ําเริ่มตน และสงออกเปน Text File เพื่อนําเขา Basic Package 
3. คาพารามิเตอร (BCF)  เปนสวนยอยเพื่อใชในการจัดขอมูลคาพารามิเตอร 

และสงออกเปน Text File เพื่อนําเขา BCF Package 
4. อัตราการเติมน้ํา (Recharge)  เปนสวนยอยเพื่อใชในการจัดรูปแบบขอ

มูลฝน และขอมูลดิน และสงออกเปน Text File เพื่อนําเขา Recharge Package 
5. ทางน้ํา (River)  เปนสวนยอยเพื่อใชในการจัดขอมูลระดับน้ําของแมน้ํา 
6. ผลการคํานวณ  (Head)  เปนสวนยอยเพื่อนําเขาขอมูลระดับน้ําที่

คํานวณจากโปรแกรม GMS/MODFLOW 
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รูปที่ 4-4 แผนผังโครงสรางของโปรแกรมเพื่อใชในการจัดการขอมูลเพื่อการจําลองน้ําใตดิน 
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 2. การพัฒนาโปรแกรม  
 ในการออกแบบและสรางฟอรมสําหรับการใชงาน ไดออกแบบโดยใชโปรแกรม 

Microsoft Visual Foxpro V6.0 ซึ่งประกอบไปดวยฟอรมตาง ๆ  ดังรูปที่ 4-4  และรายละเอียดอยู
ในภาคผนวก ค 

 
โปรแกรม GWUSE ถูกออกแบบข้ึนเพื่อจัดเตรียมขอมูลและจัดรูปแบบเพื่อนําเขา      

โปรแกรม GMS/MODFLOW  โดยมีรายละเอียดในการคํานวณหาปริมาณการใชน้ําใตดิน 
 

 
 

รูปที่ 4-5 รายละเอียดการทํางานของโปรแกรม GWUSE 
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Qhist

Donrd

Doind

Doprv

Dovil

Doqb

Qconsume  = Totalwells x Aqjustwell x Wellratio x 1/100 x Constant x 1/1000 x Factoryear x Factormonth

Qagr = Totalwells x Aqjustwell x Wellratio x 1/100 x Constant x 1/1000 x Factoryear x Factormonth

Q
consume

Q agr

Q ind

Q prv

Q pwa

Q vil

Q b

Dopwa

Qb is null

yes
Q = Qconsume +
Qaqr + Qind + Qprv
+ Qpwa + Qvil

no Q = Qb

Qind =  ( Capacity x Factorind ) / 100                Qprv = (Capacity x Factorprv) / 100

Qpwa =  Capacity/ 30                                        Qvil = Capacity / 30

Q

 
รูปที่ 4-6 รายละเอียดการทํางานโปรแกรมใชประเมินอัตราการสูบน้ําในอดีต 

 
QFut

Doind

Donrd

Doprv

Dovil

Doqb

Qconsume  = Totalwells x Aqjustwell x Wellratio x 1/100 x Constant x 1/1000 x Factoryear x Factormonth

Qagr = Totalwells x Aqjustwell x Wellratio x 1/100 x Constant x 1/1000 x Factoryear x Factormonth

Q
consume

Q agr

Q prv

Q pwa

Q vil

Q b

Dopwa

Qconsume =
Qconsume +  Qprv +
Qpwa + Qvil

Qind =  ( Capacity x Factorind ) / 100                Qprv = (Capacity x Factorprv) / 100

Qpwa =  Capacity/ 30                                        Qvil = Capacity / 30

Q ind Doindfut

Doagr

Doconsume

Q indfut

Q agrfut

Q
consumefut

Qb is null

Q =
Qconsume +
Qaqr + Qind

Q = Qb

Q

yes

no

Qindfut = ( Qind / TotalQind) x ( Qindfut x factor) /( 100 x 365 )

Qagrfut = ( Qagr / TotalQagr) x ( Qagrfut x factor x 1000000 ) /( 100 x 365 )

Qconsumefut = ( Qconsume / TotalQconsume) x ( Qconsumefut x factor x 1000000) /( 100 x 365 )

 
รูปที่ 4-7 รายละเอียดการทํางานโปรแกรมใชประเมินอัตราการสูบน้ําในอนาคต 

      



 71

 ตารางที่ 4-1 รายละเอียดโปรแกรมยอยของโปรแกรม GWUSE  
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ตารางที่ 4-1 (ตอ) รายละเอียดโปรแกรมยอยของโปรแกรม GWUSE  
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4.4 การทดสอบระบบ 
 หลังจากที่ไดพัฒนาโปรแกรม GWMMI_CU โดยสรางฟอรมและโปรแกรมยอยตาง ๆ  เพื่อ
นําเขาขอมูล  การดึงขอมูลจากฐานขอมูลเพื่อมาคํานวณ   รวมถึงการจัดการรูปแบบ Text File 
เพื่อใชในการจําลองน้ําใตดิน 
 การดําเนินการ เร่ิมโดยการนําเขาขอมูลตาง ๆ  จากนั้นไดทดสอบโปรแกรม GWMD   ผล
การทดสอบ โปรแกรมสามารถแสดง แกไข บันทึก ขอมูลตาง ๆ  ได  สามารถพิมพรายงานตาง ๆ  
ที่กําหนด  สงออกขอมูลในรูปแบบที่ตองการ  และติดตอกับโปรแกรมภายนอก  เชน Surfer ไดเปน
อยางดี   หลังจากนั้นไดทดสอบ โปรแกรม GWUSE  โดยทําการกําหนดคาแฟคเตอรตาง ๆ  ทีใ่ชใน
การจําลองน้ําใตดิน  สงออกไปยังโปรแกรม GMS/MODFLOW ประกอบดวย 5 ไฟลขอมูลที่ใชใน 
5  ชุดการคํานวณ ไดแก  Basic BCF  Well  Recharge  River  ดังแสดงในภาคผนวก ฉ  ผลการ
ทดสอบ ไฟลดังกลาวมีความถูกตองในเรื่องของขอมูลและรูปแบบ  และใชเวลาในการเตรียมขอมูล
ไดอยางรวดเร็ว 
 ตัวอยางขอมูลที่นําเขาแบบจําลองน้ําใตดิน    
 รูปที่ 4-8 แสดง ตัวอยางของการใชระบบฐานขอมูลในการสรางไฟลของขอมูลการ
ใชน้ําใตดินในพื้นที่ของป พ.ศ. 2542  โดยมีลักษณะเปน Text File  และมีรูปแบบเพื่อนําเขาใน ชุด
การคํานวณ  Well  Package 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4-8  ผลลัพธโปรแกรม GWUSE เพื่อนําเขาโปรแกรม GMS 
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4.5 การนําระบบฐานขอมูลและโปรแกรมไปใชงาน 

 สําหรับข้ันตอนนี้ เปนขั้นตอนที่นําเอาระบบฐานขอมูลและโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเรียบรอย
แลวไปใชงานจริง โดยนําไปใชในการจําลองสภาพการไหลของน้ําใตดินในพื้นที่โครงการฯชัณสูตร 

 4.6 การดูแลรักษาระบบฐานขอมูล  

 เปนขั้นตอนที่ไดออกแบบไวในโปรแกรม GWMMI_CU   ซึ่งประกอบดวย การเขาหรือการ
ล็อกอินเขาสูระบบ  การสํารองขอมูล  และการกูคืนฐานขอมูลในกรณีเกิดความเสียหายในขอมูล    
 
4.7 ความแตกตางระหวางการมีระบบฐานขอมูลกับไมมีระบบฐานขอมูล 
 

มีระบบฐานขอมูล ไมมีระบบฐานขอมูล 
1. ขอมูลมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 
 
2. สามารถเลือกขอมูลตามที่ตองการไดงาย 
และรวดเร็ว   เนื่องจากขอมูลที่จะนํามาเขาฐาน
ขอมูลนั้น   ตองมีการขัดเกลากอน 
3. มีฐานขอมูลเปนศูนยกลางในการใชงาน 
สามารถใชขอมูลรวมกันและพรอมกันได 
4. ลดความซ้ําซอนในขอมูล 
 
5. ลดเวลาและความยุงยากในการจัดรูปแบบ
ขอมูล  เพื่อนําเขาโปรแกรม GMS/MODFLOW 
และสามารถเปลี่ยนคาตัวแปรไดงาย 
6. สามารถนําผลการคํานวณระดับน้ําของ
โปรแกรม  GMS/MODFLOW  มาเก็บไวในฐาน
ขอมูลได 

1. รูปแบบของขอมูลข้ึนอยูกับแหลงที่นําขอมูล
มา 
2. เนื่องจากขอมูลไมไดมาตรฐานกับเลือกขอ
มูลอาจจะไมไดทั้งหมดตามที่ตองการ 
 
3. ขอมูลกระจัดกระจาย ขึ้นอยูกับวาใครเปนผู
ใชงาน 
4. เกิดความผิดพลาดไดงาย ในการแกไขปรับ
ปรุงขอมูลที่มีความสัมพันธกัน 
5. ใชเวลานานในการจัดรูปแบบ  และเกิดความ
สับสนเมื่อมีการปรับเปลี่ยนคาในการคํานวณ 
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จากการศึกษาการพัฒนาฐานขอมูล     ไดมีการประยุกตใชฐานขอมูลในงานดานตาง ๆ    
เชน   การประยุกตใชในการจัดการจราจรของสถานตํารวจนครบาล      การจัดทําฐานขอมูลและ
สารสนเทศทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําภาคตะวันออก   เปนตน     ซึ่งเหมาะสมในงานแตละดาน 
สําหรับการพัฒนาฐานขอมูลน้ําใตดินนี้ ผูวิจัยไดออกแบบฐานขอมูลและพัฒนาโปรแกรมประยุกต 
GWMMI_CU จะแตกตางจากระบบฐานขอมูลอ่ืน ๆ  ตรงที่ไดมีการประยุกตใชในการจัดรูปแบบ
พารามิเตอรตาง ๆ  รวมถึงการประเมินอตัราการใชน้ําใตดิน ซึ่งตองมีความเชี่ยวชาญ และเขาใจ
ในหลักการประเมินอัตราการใชน้ําใตดิน ขอมูลทางอุทกวิทยา และโปรแกรม GMS/MODFLOW 



บทที่ 5 
การจําลองการไหลของน้ําใตดินในพื้นที่ศึกษา 

 
 ในการจําลองการไหลของน้ําใตดิน จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหปญหา 
เขาใจสภาพของพื้นที่   รวมทั้งเขาใจธรรมชาติและขบวนการทางอุทกวิทยา เพื่อกําหนดเงื่อนไข
และตรวจสอบแบบจําลองที่พัฒนาขึ้น  

การศึกษาในครั้งนี้ใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรเปนเครื่องมือที่เหมาะสม  โดยประยุกต
ใชแบบจําลองโดยใชโปรแกรม MODFLOW (A Modular - Three-dimensional Finite Difference 
Groundwater Flow Model ) ซึ่งพัฒนาโดย McDonald, M. G., และ Hanrbaugh (1984)  ในการ
คํานวณและจําลองการไหลของน้ําบาดาลโปรแกรม Groundwater Modeling System (GMS 
Model) ซึ่งพัฒนาโดย  The Brigham Young University Environmental Modeling Research 
Laboratory   แบบจําลอง GMS Model นี้ใชในการจัดเตรียมขอมูลและแสดงผลจากการคํานวณ  
และโปรแกรม GWMMI_CU ใชในการจัดเตรียมขอมูลจากฐานขอมูล   

 
5.1 การพัฒนาการจําลองเชิงแนวคิด 
 
 การพัฒนาการจําลองเชิงแนวคิด ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก การกําหนดชั้นน้ําใตดิน  
การกําหนดระบบน้ําใตดิน  และการกําหนดระบบการไหลของน้ําใตดิน 
 การศึกษาในครั้งนี้ อาศัยแบบจําลองน้ําใตดินของพื้นที่โครงการฯ จึงไดกําหนดขอบเขต
จากคาคํานวณระดับน้ําใตดินจากแบบจําลองในพื้นที่โครงการฯ  และอาศัยขอมูลสภาพอุทกธรณี
วิทยา 
 สําหรับการแบงชั้นน้ําในพื้นที่ศึกษาเพื่อการจําลองสภาพการไหล จะอาศัยผลการศึกษา
ของสุจริตและคณะ (2545) เปนพื้นฐาน  ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาศัยขอมูลระดับผิวดินจาก      
กรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1:50,000  ลักษณะของชั้นน้ํา อาศัยขอมูลการสํารวจบอน้ําใตดิน 
(Bore Logs) ที่ไดจากหนวยงานตาง ๆ  มาจัดกลุมชั้นน้ําที่มีความลึกใกลเคียงกันและมีความตอ
เนื่องกัน  รวมทั้งมีคุณสมบัติทางอุทกธรณีวิทยาเหมือนกันเขาดวยกัน แสดงในพื้นที่ศึกษา  ซึ่งมี
ความสอดคลองกับผลการศึกษาดังกลาว ทําใหสามารถจัดกลุมของชั้นน้ําใตดินไดเปน 4 ชั้น      
รูปที่ 2-2 และ รูปที่ 2-3  ดังนี้ 
 ชั้นที่ 1 ชั้นน้ําแบบผสม (Semi-Confined Aquifer) มีความลึกเฉล่ียจากผิวดินประมาณ 
40-60 เมตร 
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 ชั้นที่ 2 ชั้นน้ํามีแรงดัน (Confined Aquifer) มีความลึกเฉลี่ยจากผิวดินประมาณ 80-90
เมตร 
 ชั้นที่ 3 ชั้นน้ํามีแรงดัน (Confined Aquifer) มีความลึกเฉลี่ยจากผิวดินประมาณ 100-
120 เมตร 
 ชั้นที่ 4 ชั้นน้ํามีแรงดัน (Confined Aquifer) มีความลึกเฉลี่ยจากผิวดินมากกวา 120 
เมตร 
 การกําหนดระบบสมดุลน้ําของแบบจําลอง แหลงน้ําที่เติมใหกับช้ันน้ําใตดิน คือ การเติม
จากปริมาณฝนและแหลงน้ําผิวดิน    สวนน้ําที่ไหลออกจากระบบชั้นน้ําใตดิน ไดแก การสูบน้ํา 
และการไหลสูแมน้ํา  รวมถึงการไหลระหวางชั้นน้ําใตดิน 
 
5.2 การออกแบบแบบจําลอง 
 
 การออกแบบแบบจําลองสามมิติ (Full Three Dimensional Model) โดยแบงกริดเปนสี่
เหลี่ยมลูกบาศก เรียกวา กริดเซลล  โดยทางแกน x ในแนวตะวันตก–ตะวันออก  แบบจําลองจะ
ครอบคลุมพื้นที่พิกัดภูมิศาสตร UTM 616000 ถึง 656000 มีระยะทาง 40 กิโลเมตร   สวนทาง
แกน y ครอบคลุมพื้นที่พิกัดภูมิศาสตร UTM 1588000 ถึง 1668000  มีระยะทาง 80 กิโลเมตร   
ซึ่งการจําลองในครั้งนี้ เนนรายละเอียดในแตละพื้นที่ยอย จึงไดแบงขนาดความกวางของกริดเซลล
ในแนวแกนทั้งสองเทากับ 1 กิโลเมตร เนื่องจากมีความสอดคลองกับพื้นที่ โดยแบงออกได 80 
สดมภ ตามแนวแกน x และ 40 ตามแนวแกน y   สวนแนวแกน z แบงออกเปน 4 ชั้น ตามความลึก
จริงของชั้นน้ํา  ดังนั้นจํานวนกริดทั้งหมดเทากับ 12,800  กริดเซลล  โดยกําหนดเปนเซลลที่ใชใน
การคํานวณ (Active Cell) และเซลลที่ไมไดใชในการคํานวณ (Inactive Cell) ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพ
ทางอุทกธรณีวิทยา  ดังรูปที่ 5-1 
 
5.3 การกําหนดเงื่อนไขในขอบเขต (Boundary Condition) 
 
 การกําหนดเงื่อนไขขอบเขตของแบบจําลองขึ้นอยูกับสภาพการไหลที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ 
และอาศัยการคํานวณระดับน้ําใตดิน ของโครงการ “การศึกษาศักยภาพและความตองการใชน้ําใต
ดินเพื่อการจัดการน้ําใตดินในพื้นที่ดานเหนือของที่ราบภาคกลางตอนลาง”  โดยการคํานวณใหม 
และเพิ่มเติมในป พ.ศ. 2545  โดยตรวจสอบระดับน้ําที่คํานวณไดกับระดับน้ําที่สํารวจ  สวนชั้นน้ํา
ชั้นที่ 4 ซึ่งมีความหนานอย กําหนดใหเปนขอบเขตแบบไมมีการไหล  ดานบนของแบบจําลอง
กําหนดใหเปดสูบรรยากาศ  ดานลางกําหนดใหเปนขอบเขตที่ไมยอมใหน้ําไหลผาน 
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รูปที่ 5-1   ระบบกริดในพื้นที่ 
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รูปที่ 5-2 ขั้นตอนการจําลองการไหลของน้ําใตดินสําหรับพื้นที่ศึกษา 
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5.4 การกําหนดคาพารามิเตอรและขอมูลที่ใชในการพัฒนาแบบจําลอง 
 
 คาพารามิเตอรตาง ๆ  ที่ใชในการจําลองสภาพการไหลของน้ําใตดินในพื้นที่ศึกษา รวมทั้ง
คาอางอิงจากแหลงอื่น ๆ  แสดงไวในภาคผนวก จ 
 
 5.4.1 สัมประสิทธิ์การกักเก็บ (Storage Coefficient)  
 สัมประสิทธิ์การกักเก็บ เปนคาพารามิเตอรที่ใชในชุดการคํานวณองคประกอบ   
การไหล (BCF Package)  โดยทั่วไปสัมประสิทธิ์การกักเก็บจะไดมาจากผลการสูบทดสอบ แต  
คาพิสัยของความแปรปรวนคอนขางกวางมาก    ในการศึกษาของ Walton (1970) เสนอวา 
สัมประสิทธิ์การกักเก็บของชั้นน้ํามีแรงดันอยูในชวง 1.0x10-5 - 1.0x10-3 สําหรับดินทุกประเภท    
สวนชั้นน้ําที่มีศักยภาพการใหน้ําสูง คาพารามิเตอรจะมีคาในชวง  5.0x10-5 - 1.0x10-2   
 จากการรวมรวมขอมูลการสูบทดสอบของโครงการ “การศึกษาศักยภาพและความ
ตองการใชน้ําใตดินเพื่อการจัดการน้ําใตดินในพื้นที่ดานเหนือของที่ราบภาคกลางตอนลาง”  และ
การสอบเทียบของแบบจําลอง พบวา สัมประสิทธิ์การกักเก็บที่เหมาะสมของชั้นน้ําในพื้นที่ศึกษา
อยูในชวง  5.0x10-4 - 1.0x10-3  โดยมีคาเฉลี่ยสําหรับชั้นน้ําชั้นที่ 1 เทากับ 1.0x10-3   ชั้นน้ําชั้นที่ 2 
เทากับ 1.0x10-3   ชั้นน้ําชั้นที่ 3 เทากับ 5.0x10-4  และชั้นน้ําชั้นที่ 4 เทากับ 1.0x10-3 
 

5.4.2 สัมประสิทธิ์ความจุจําเพาะ (Specific Storage)  
 สัมประสิทธิ์ความจุจําเพาะ เปนพารามิเตอรที่ใชสําหรับการจําลองสภาพการไหล

ในชั้นน้ําแบบไมมีความดัน (Unconfined Aquifer)  หรือชั้นน้ํากึ่งมีความดัน (Semi-confined 
Aquifer)   จากผลการศึกษาของ Johnson A. I. (1967) อางถึงใน Todd D. K. (1980) เสนอวิธี 
การประเมินคา Specific Yield  ของชั้นน้ําใตดิน  จากคุณสมบัติของตะกอนชั้นน้ํา  โดยระบุคา  
Specific Yield  สําหรับชั้นน้ําใตดินที่เปนตะกอนทรายอยูในชวง 0.23-0.27  

 การกําหนดคาเร่ิมตนในการพัฒนาแบบจําลอง  ไดกําหนดใหคาเฉลี่ยของชั้นน้ํา  
ชั้นที่ 1  ซึ่งเปนชั้นน้ําแบบกึ่งมีความดัน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.25 

 
5.4.3 สัมประสิทธิ์การซึมผานไดของน้ํา (Hydraulic Conductivity) 
 สัมประสิทธิ์การซึมผานไดของน้ํา เปนคาที่ไดมาจากผลการสูบทดสอบ ซึ่งตองใช

คาใชจายสูง    จากผลการศึกษาของปณตและสุจริต (2544) เสนอการวิเคราะหและการหา
สัมประสิทธิ์การจายน้ํ า  (Tranmissivity ; T)   และสัมประสิทธิ์การจายน้ํ าแบบปรับหนวย 
(Normalized Tranmissivity ; T' = T/L) โดย T' = 2.5 (S'd)1.01  พบวา สัมประสิทธิ์การจายน้ํา
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แบบปรับหนวยของชั้นน้ําแบบ Qcp และ Qcr อยูในชวง 5.0 - 1.0x103 และ 1.0x10-1 - 5.0x102 

เมตรตอวัน ตามลําดับ 
 

 5.4.4 สัมประสิทธิ์การซึมผานไดของน้ําในแนวดิ่ง (Vertical Hydraulic Conductivity) 
 สัมประสิทธิ์การซึมผานไดของน้ําในแนวดิ่ง เปนพารามิเตอรที่อธิบายพฤติกรรม  
การไหลในแนวดิ่งของชั้นน้ําใตดินระหวางชั้นน้ํา    เนื่องจากชั้นน้ําในพื้นที่ศึกษา เปนชั้นน้ําที่มี
ศักยภาพการใหน้ําทั้ง 4 ชั้น   แตละชั้นถูกแยกออกจากกันดวยดินเหนียว   ดังนั้นจึงกําหนดคาการ
ซึมผานไดของน้ําในแนวดิ่งเปนคุณสมบัติของชั้นดินเหนียวที่กั้นระหวางชั้นน้ําใตดิน   โดยใช
สัมประสิทธิ์การซึมผานไดของน้ําในแนวดิ่ง เฉลี่ยเทากับ 2.0x10-5 เมตรตอวัน (Todd, 1980) 
 
 5.4.5 คาระดับของชั้นน้ําใตดินแตละชั้น 
 คาระดับของชั้นน้ําใตดินแตละชั้น  วิเคราะหไดจากขอมูลรายละเอียดชั้นดินทาง
ธรณีวิทยาและแผนที่ทางอุทกธรณี ดัง แสดงในรูปที่ 2-2 และ รูปที่ 2-3  ซึ่งพบวาแบบจําลองที่
เหมาะสม ประกอบดวยชั้นน้ําใตดิน 4 ชั้น 
 

 
(หนวย : เมตร รทก.) 

 
รูปที่ 5-3 คาระดับขอบเขตดานบนของชั้นน้ําใตดินแตละชั้น 
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5.4.6 ประเภทของชั้นน้ําใตดิน 
 ประเภทของชั้นน้ําใตดินในพื้นที่ศึกษา ในชั้นน้ําชั้นที่ 1 เปนชั้นน้ําแบบกึ่งมีความ
ดัน (Semi-confined Aquifer) เนื่องจากชั้นดินเหนียวที่ปดทับดานบนมีคุณสมบัติในการใหน้ําซึม
ผานลงสูชั้นน้ําใตดินชั้นแรกได     สวนชั้นนํ้าชั้นที่ 2  ชั้นน้ําชั้นที่ 3  และชั้นน้ําชั้นที่ 4  เปนชั้นน้ํา
แบบมีความดัน (Confined Aquifer)  ทั้ง 3 ชั้น 
 
 5.4.7 คาระดับน้ําเริ่มตน 
 สามารถแบงชวงการจําลองออกเปน  3  ชวง  ดังนี้ 
 1. แบบจําลองการไหลแบบคงตัว ในป พ.ศ. 2542 การกําหนดคาระดับน้ําเริ่มตน
ของแบบจําลองจะใชคาระดับน้ําเฉลี่ยป พ.ศ. 2542 ที่วัดมา 
 2. แบบจําลองการไหลแบบไมคงตัว ในชวงเวลา พ .ศ. 2543-2545 ใชผลการ
คํานวณที่ไดจากแบบจําลองการไหลแบบคงตัวในป พ.ศ. 2542 เปนระดับน้ําตั้งตน   เหตุผลที่ใช
ผลการคํานวณจากแบบจําลองการไหลแบบคงตัวเปนคาตั้งตน คือ คาดังกลาวเปนผลที่ไดจาก
แบบจําลองที่มีคาพารามิเตอรที่เกี่ยวของตาง ๆ  สอดคลองกับแบบจําลองการไหลแบบไมคงตัวที่
กําลังจะทําการคํานวณ (Franke et al., 1987 อางถึงใน Anderson และ Woessner, 1992) 
 3. แบบจําลองการไหลแบบไมคงตัว ในชวงเวลา พ.ศ. 2532-2545 อาศัยขอมูล
ระดับน้ําที่บันทึกจริงในชวงเวลาป พ.ศ. 2532 เปนระดับน้ําตั้งตน   โดยคาระดับน้ําบันทึกและ
ตรวจวัดจากภาคสนาม ในหัวขอที่ 2.5  สวนผลการคํานวณระดับน้ําของแบบจําลองทั้งสามที่
กลาวขางตน อยูในหัวขอที่ 6.2 
 
 5.4.8 อัตราการเติมน้ํา 
 จากผลการศึกษาของ Sucharit K., Panot S. (2002) ไดความสัมพันธระหวาง
อัตราการซึมในหนวยรอยละของปริมาณฝน (R) และสัมประสิทธิ์การซึมไดของดินในหนวย
เซนติเมตรตอชั่วโมง (i) คือ R = 0.24i + 3.2    และสรุปไดวา ปริมาณน้ําฝนที่ไหลลงสูชั้นน้ําใตดิน
โดยอาศัยชนิดของดิน  เปนอัตราสวนรอยละ 3.88-11.00 ของปริมาณฝนรายเดือนที่ตกในพื้นที่   
ซึ่งใกลเคียงกับผลการศึกษาของวจีและสมชัย (2541)   ซึ่งระบุวาอัตราการซึมของน้ําฝนสูแหลงน้ํา
ใตดินในพื้นที่ภาคกลางของชั้นน้ําใตดินที่มีสภาพทางธรณีวิทยาแบบหินแข็งน้ําปานกลาง หินแข็ง
น้ํามาก และหินรวน เทากับ 3, 5 และ 10% ของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ ตามลําดับ 
 เมื่อคํานวณตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ จะพบวา อัตราการเติมน้ําสูชั้นน้ําใตดิน
อยูในชวง 5.0 x 10-5 - 5.0 x 10-4 เมตรตอวัน เทากับ (18-180) มิลลิเมตรตอป 
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 สวนการไหลของน้ําระหวางแหลงน้ําใตดินและทางน้ําเปดในพื้นที่ศึกษา จะมีแมน้ํา
สายหลัก 3 สาย คือ แมน้ําเจาพระยา แมน้ํานอย และแมน้ําสุพรรณบุรี   ขอมูลที่ใชในการสราง
แบบจําลอง ไดแก หนาตัดของน้ํา ระดับน้ํา และพารามิเตอรของการซึม (Co) เทากับ KW/M      
เมื่อ K = สัมประสิทธิ์การซึม (เมตรตอวัน)  W คือ ความกวางของทางน้ํา (เมตร)  และ M คอื ความ
หนาของตะกอนของทองน้ํา (เมตร) โดยคาประมาณการของวัสดุทองน้ําสําหรับพื้นที่ศึกษาสําหรับ
ทางน้ําทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา  มีคาสัมประสิทธิ์การซึมมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.0 x 10-2 เมตรตอวัน 
  

5.4.9 อัตราการสูบน้ํา  
 การประเมินอัตราการใชน้ําใตดินในพื้นที่ศึกษาตามหลักการในหัวขอที่ 3.1.4 ใน
ปพ.ศ. 2545 จะแบงการใชน้ําใตดินไดเปน 3 ประเภท ไดแก การอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรม  
 การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค   แบงออกเปน 3 สวน  สวนแรกคือ การใชน้ําจาก
ระบบประปาสวนภูมิภาค  เทากับ 0.31 ลานลูกบาศกเมตรตอป สวนที่สองคือ การใชน้ําจากระบบ
ประปาหมูบาน  ประมาณ 1.39 ลานลูกบาศกเมตรตอป  และสวนที่สาม คือ การใชน้ําจากบอสวน
ตัวของประชาชน ประมาณ 5 ลานลูกบาศกเมตรตอป  
 การใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรม  จากการรวบรวมขอมูลบอนํ้าใตดิน ประมาณการใชน้ํา
ได  0.02   ลานลูกบาศกเมตรตอป 
 การใชน้ําเพื่อเกษตรกรรม  จากขอมูลภาคสนาม  และจํานวนบอจากขอมูล กชช.  
ที่ใชเพื่อการเกษตร  โดยแยกตามกลุมพื้นที่ชลประทาน (Block) ในพื้นที่โครงการฯ ชัณสูตร  มี
ความสอดคลองกัน  สวนคาสัมประสิทธิ์การสูบน้ํารายเดือนและรายป โดยอาศัยขอมูลจากภาค
สนาม  รวมกับเกณฑการกําหนดสถานการณของกรมชลประทาน  และคาอัตราการสูบน้ําเฉล่ีย 
และชั่วโมงการสูบ (สุจริตและคณะ,2545)  สามารถประมาณการใชน้ําเพื่อการเกษตรได  24.6 
ลานลูกบาศกเมตรตอป 
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รูปที่ 5-4 ปริมาณการใชน้ําใตดินรายปแยกตามกลุมพื้นที่ชลประทาน (Block) 
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รูปที่ 5-5 ปริมาณการใชน้ําใตดินรายปในพื้นที่โครงการฯ ชัณสูตร 
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5.5 การปรับเทียบและสอบทานแบบจําลอง 
 
การปรับเทียบแบบจําลอง สามารถทําไดทั้งในสภาวะการไหลแบบคงตัว (Steady State) 

และไมคงตัว (Transient) 
การปรับเทียบแบบจําลองในสภาวะการไหลแบบคงตัว ใชขอมูลระดับน้ําที่เปนตัวแทนของ

สภาวะคงตัว    การหาคาเฉลี่ยของขอมูลระดับน้ํา มีหลายวิธี เชน คาเฉล่ียรายป คาเฉลี่ยสําหรับ
ชวงขอมูลทั้งหมด คาเฉลี่ยระดับน้ําเดือนใดเดือนหนึ่ง เปนตน    คาเฉลี่ยแบบใดแบบหนึ่งในทั้ง
สามแบบนี้ สามารถนํามาใชเปนตัวแทนของสภาวะการไหลแบบคงตัวได 

การปรับเทียบแบบจําลองในสภาวะการไหลแบบไมคงตัว   การปรับเทียบทั้งสองสภาวะ
มักถูกนํามาใชควบคูกัน   ในขั้นแรกทําการปรับเทียบในสภาวะคงตัว เพื่อตรวจสอบและปรับแก
พารามิเตอรตาง ๆ   ที่ไมข้ึนกับเวลา   จากนั้นจึงทําการปรับเทียบในสภาวะการไหลแบบไมคงตัว 
เพื่อตรวจสอบคาพารามิเตอรที่ขึ้นกับเวลา 

การสอบทานแบบจําลอง  เมื่อแบบจําลองไดทําการปรับเทียบทั้งในสภาวะคงตัวและไมคง
ตัว   สามารถทําการคํานวณแบบจําลองนั้นซ้ําอีกครั้งหนึ่งในสภาวะไมคงตัว ดวยขอมูลชุดใหม 
เพื่อแสดงวาแบบจําลองที่ปรับเทียบคาพารามิเตอรตาง ๆ  แลวนั้น  สามารถใหผลการคํานวณที่
สอดคลองกับความเปนจริง 

การประเมินผลการปรับเทียบและสอบทานแบบจําลอง วาผลการคํานวณที่ไดใกลเคียง
สอดคลองกับขอมูลสนาม   โดยการเปรียบเทียบแผนที่เสนชั้นความสูงเทากัน (Coutour Maps) 
ระหวางคาที่ไดจากการวัดในภาคสนามกับผลการคํานวณจากแบบจําลอง การสรางความสัมพันธ
ระหวางคาที่วัดจากสนามกับคาจากแบบจําลองบนพิกัดสองมิติ      

ในพื้นที่ศึกษา  มีการประยุกตใชขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน  เพื่อใหสอดคลองกับแบบจําลอง 
ซึ่งมีวิธีการปรับเทียบและสอบเทียบแตละขั้นตอน  

การปรับเทียบในสภาวะการไหลแบบคงตัวอาศัยขอมูลป พ.ศ. 2542  เพื่อตรวจสอบการ
ออกแบบแบบจําลอง  การแบงชั้นระบบกริดเซลล  และการปรับแกพารามิเตอรตาง ๆ   ที่ไมข้ึนกับ
เวลา   ซึ่งไดแก ปริมาณการสูบน้ําและการเติมน้ําเฉลี่ยรายป  คาสัมประสิทธิ์การซึมผานของชั้นน้ํา 
และคาสัมประสิทธิ์การซึมผานในแนวดิ่ง    ซึ่งการใชน้ําโดยสวนใหญจะอยูในชั้นน้ําชั้นที่ 1 เปน
การใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรมและการใชน้ําเพื่ออุปโภคบรโิภค   จากการสํารวจภาคสนามและทาง
ทฤษฎี   การปรับแกสําหรับชั้นน้ําชั้นที่ 1 จะปรับคาการซึมของน้ําลงสูชั้นน้ําใตดิน    สวนในชั้นน้ํา
อ่ืน ๆ  จะปรับคาการใชน้ํา   สําหรับคาระดับน้ําที่นํามาปรับเทียบเปนคาระดับน้ําที่วัดไดในชวง
ระยะเวลาสั้น ๆ  ชวงใดชวงหนึ่ง    โดยเลือกใชขอมูลระดับน้ําเฉลี่ยระหวางฤดูแลงและฤดูฝน ใน          
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ป พ.ศ. 2542  ขอมูลที่ไดรวบรวมจากระเบียบบอน้ําใตดินของหนวยงานราชการตาง ๆ  เชน กรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล  เปนตน 

การปรับเทียบแบบจําลองในสภาวะไมคงตัว  จะปรับเทียบพารามิเตอรที่เกี่ยวกับการไหล
ไมคงตัว ไดแก สัมประสิทธิ์การกักเก็บของน้ํา เปนตน   รวมทั้งรวบรวมคาพารามิเตอรที่ผันแปร
ตามเวลา เชน ปริมาณการสูบน้ํา และอัตราการเติมน้ํา   ขอมูลที่ใชในการเปรียบเทียบในขั้นตอนนี้ 
เปนขอมูลระดับน้ําที่มีการเก็บวัดทุก 2 เดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 ถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนบอท่ีมีอยูเดิมของหนวยงานราชการ    สวนคาระดับน้ําเร่ิมตน อาศัยระดับน้ําที่
ไดจากการจําลองการไหลแบบคงตัวซึ่งใชขอมูลเฉลี่ยป พ.ศ. 2542 เปนตัวแทนของระดับน้ําเริ่มตน
ของเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 

การสอบทานแบบจําลอง เปนขั้นตอนที่ตรวจสอบคาพารามิเตอรตาง ๆ  อีกครั้งหลังจากที่
ไดปรับเทียบเรียบรอยแลว   สําหรับการสอบทานแบบจาํลองดวยขอมูลระดับน้ํารายไตรมาสของป 
พ.ศ. 2532-2545 จากหนวยงานตาง ๆ  ที่มีการบันทึกไวเมื่อไดทําการกอสรางบอน้ําใตดินแตละ
บอ ในการรวบรวมขอมูลเปนไตรมาส เนื่องจากขอมูลในอดีตมีจํานวนนอย   สวนการกําหนดชวง
เดือนในแตละไตรมาส จะแบงพิจารณาจากรอบฤดูกาล คือ ไตรมาสที่หนึ่ง (เดือนพฤศจิกายน-
เดือนมกราคมปถัดไป)   ไตรมาสที่สอง (เดือนกุมภาพันธ-เดือนเมษายน)   ไตรมาสที่สาม (เดือน
พฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม) และไตรมาสที่สี่ (เดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม) 
 
ตารางที่ 5-1 ขอมูลที่ใชและพารามิเตอรที่ปรับแกในแตละขั้นตอนของการปรับเทียบและ   

สอบทานแบบจําลอง 
ขั้นตอน ขอมูลที่ใช พารามิเตอรที่ปรับแก 

การปรับเทียบในสภาวะคงตัว คาระดับน้ําใตดินเฉลี่ยในป พ.ศ. 
2542   จากระเบียนบอของหนวย
งานราชการ 

อัตราการสูบ/เติมน้ําเฉลี่ย   กรณีตัว
แทนปที่แลงที่สุด  สัมประสิทธิ์ ทาง
ชลศาสตรทั้งหมด    ลักษณะของ
โครงการ  ยกเวนสัมประสิทธิ์การกัก
เก็บ      และสัมประสิทธิ์ความจุ
จําเพาะ 

การปรับเทียบในสภาวะไมคงตัว คาระดับน้ําใตดินราย 2 เดือน      
ใน  ป พ.ศ. 2543-2545   ซึ่งได  
วางโครงขายและติดตามวัดอยาง    
เปนระบบ 

สัมประสิทธิ์การกักเก็บ  สัมประสิทธิ์
ความจุจําเพาะ  และอัตราการสูบ/
เติมน้ํา  รายเดือนและรายป 

การสอบทาน คาระดับน้ําใตดิน   รายไตรมาส ตั้ง
แตป  พ.ศ. 2532-2545   จาก
ระเบียนบอของหนวยงานราชการ 

ใชในการวิ เคราะหความสัมพันธ
ระหวางระดับน้ํากับอัตราการสูบน้ํา 



บทที่ 6 
ผลการศึกษา 

 
6.1 ผลการใชระบบฐานขอมูล 
  
 จากการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการจําลองน้ําใตดิน  เร่ิมจากการออกแบบฐาน
ขอมูล (GWData) ความสัมพันธของขอมูล (รูปที่ 4-2) ลําดับตอไป ไดพัฒนาโปรแกรมสําหรับติด
ตอระหวางฐานขอมูลกับผูใช   คือ โปรแกรม GWMMI_CU (รูปที่ 4-4) 
 จากการนําระบบฐานขอมูลไปใช ทําใหสามารถประเมินการใชน้ําใตดิน  และคา 
source/sink ตาง ๆ  รวมถึงจัดรูปแบบที่สามารถนําไปประมวลผลในโปรแกรม GMS/MODFLOW 
ได ในเวลาที่รวดเร็วและถูกตอง 
 สําหรับการจัดการขอมูลในฐานขอมูล สามารถแกไขบันทึกขอมูลตาง ๆ  ได และติดตอกับ
โปรแกรมภายนอกไดอยางดี ทําใหขอมูลจัดเก็บอยูในที่เดียวกันอยางมีระบบ และมมีาตรฐานเดยีว
กัน ทําใหสามารถกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลได 
 ระบบฐานขอมูลที่พัฒนา สามารถสงถายขอมูลจากฐานขอมูลไปยังผูใชหรือโปรแกรม 
GMS/MODFLOW และสามารถรับขอมูลจากผูใชหรือโปรแกรม GMS/MODFLOW  เพื่อนําไปเก็บ
ไวในฐานขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 6-1 ตารางขอมูลในฐานขอมูล 
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รูปที่ 6-2 หนาจอคนหาขอมูลบอบาดาล 

 

 
 

รูปที่ 6-3 หนาจอสําหรับประเมินอัตราการใชน้ําใตดิน 
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6.2 ผลการจําลองสภาพการไหล 
 
 6.2.1 ผลการปรับเทียบและสอบทานแบบจําลอง (Model Calibration and Verification) 
 - ผลการปรับเทียบแบบจําลองแบบจําลองในสภาวะการไหลคงตัว จะเปนการปรับ
เทียบคาพารามิเตอรที่สําคัญ ไดแก คาอัตราการสูบน้ํา  ลักษณะของโครงการ ตําแหนงของบอสูบ
น้ํา และสัมประสิทธิ์ทางชลศาสตรทั้งหมด  ยกเวนในการปรับเทียบจะใชขอมลูป พ.ศ. 2542 เฉลี่ย
รายป ซึ่งในป พ.ศ. 2542 เปนกรณีปน้ํานอยมาก  
 ผลการปรับเทียบในสภาวะการไหลแบบคงตัว (Steady State) พบวา รูปแบบการ
ไหลของน้ําใตดินสอดคลองกับขอมูลระดับน้ําในป พ.ศ. 2542  ซึ่งไดจากการรวบรวมขอมูลบอจาก
หนวยงานราชการ และมีคาความคลาดเคลื่อนของแตละชั้นน้ําดังแสดงในตารางที่ 6-1 และรูปที่ 
6-4 ซึ่งคารากกําลังสองของความคลาดเคลื่อนอยูในชวง 1-3 เมตร ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 6-1 คาความคลาดเคลื่อนของแบบจําลองในสภาวะการไหลแบบคงตัว 

หนวย : เมตร 
ชั้นน้ํา 1 2 3 4 

ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Error)  0.37 -0.23 -1.22 -1.85 
ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ (Mean Absolute Error) 1.29 1.00 1.22 1.88 
รากกําลังสองของความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error) 1.59 1.20 1.31 2.30 

 
 - ผลการปรับเทียบแบบจําลองในสภาวะการไหลแบบไมคงตัว 
 การปรับเทียบในขั้นตอนนี้จะตรวจสอบคาพารามิ เตอรที่ขึ้นกับเวลา ไดแก 
สัมประสิทธิ์การกักเก็บ และสัมประสิทธิ์ความจุจําเพาะ สําหรับช้ันน้ําที่เปนแบบไมมีความดัน หรือ
แบบกึ่งมีความดัน คาเฉลี่ยสําหรับช้ันน้ําแตละชั้นเทากับ 1.5 x 10-3, 1.0 x 10-3, 5.0 x 10-4 และ 
1.0 x 10-3 และปรับคาสัมประสิทธิ์ในการประเมินอัตราการสูบน้ําเพื่อการเกษตร ซึ่งไดมีการปรับ
เทียบกับขอมูลสํารวจภาคสนามที่ไดเก็บขอมูลระดับน้ําทุก ๆ  2  เดือน ในชวงป พ.ศ. 2543-2545     
ผลการปรับเทียบ ในสภาวะการไหลแบบไมคงตัวในชวงป พ.ศ. 2543-2545 เปรียบเทียบกับขอมูล
ระดับน้ําที่มีการเก็บรวบรวมทุก ๆ  2 เดือน จะไดวา รูปแบบการไหลของน้ําใตดินที่ไดจากการ
คํานวณสอดคลองกับขอมูลระดับน้ําจริง และมีคาความคลาดเคลื่อนดังตารางที่ 6-2 และรูปที่ 6-5 
และ รูปที่  6-6 ซึ่งคารากกําลังสองของความคลาดเคลื่อนอยูในชวง 1-3 เมตร  
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ตารางที่ 6-2 คาความคลาดเคลื่อนของแบบจําลองในสภาวะการไหลแบบไมคงตัว 
หนวย : เมตร 

ชั้นน้ํา 1 2 3 4 
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Error)  -0.03 0.16 -1.18 -1.91 
ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ (Mean Absolute Error) 1.18 0.93 1.21 1.91 
รากกําลังสองของความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error) 1.43 1.09 1.59 2.12 

 
  
 - ผลการสอบทานแบบจําลอง 
 เปนการตรวจสอบแบบจําลองดวยขอมูลป พ.ศ. 2532-2545 โดยอาศัยขอมูลระดับ
น้ําจากหนวยงานตาง ๆ   
 อัตราการสูบน้ําในอดีต สามารถประเมินโดยอาศัยหลักการที่หัวขอ 5.4.9 สามารถ
ใหผลการคํานวณสอดคลองกับระดับน้ําที่มีการบันทึก 
 ผลการสอบทานแบบจําลอง พบวา รูปแบบการไหลของน้ําใตดินที่ไดจากการ
คํานวณสอดคลองในระดับที่ยอมรับไดเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลระดับน้ําในป พ.ศ. 2532-2545 
โดยคารากกําลังสองของความคลาดเคลื่อนของแบบจําลองอยูในชวง 1-3 เมตร รายละเอียดอยูใน
ภาคผนวก ฉ 
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รูปที่ 6-7  คาความคลาสดเคลื่อนของแบบจําลองตั้งแตป พ.ศ. 2532 - 2545 
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6.3 การวิเคราะหระบบสมดุลของน้ํา 
 
 จากการจําลองการไหลของน้ําใตดิน สามารถวิเคราะหพฤติกรรมการไหล และ
ระบบสมดุลของแหลงน้ําใตดิน  ในฤดูแลงและฝน ไดดังรูปที่ 6-9 และ รูปที่ 6-10 
 ระบบพฤติกรรมการไหลของน้ําใตดิน  จะไหลเขาสูสวนกลาง จากทิศเหนือ ทิศ
ตะวันออก และ ทิศตะวันตก และไหลลงสูทิศใต  สําหรับพฤติกรรมการใชน้ํา  จะมีการสูบน้ําขึ้นมา
ใชมาก  ในฤดูแลง  สวนในฤดูฝน  จะมีฝนตกในพื้นที่ปริมาณมาก 
 ระบบสมดุลน้ํา  ของปพ.ศ. 2545   มีการสูบน้ําในชั้นที่ 1  มากในชวงฤดูแลง เพื่อ
นํามาใชในการเกษตรกรรม  โดยจะสูบประมาณ 268,144 ลูกบาศกเมตรตอวัน และมีการเติมน้ํา 
จากแหลงน้ําผิวดิน  ประมาณ 176,204 ลูกบาศกเมตรตอวัน และมีการไหลเขาทางดานขาง 
ประมาณ  231,592 ลูกบาศกเมตรตอวัน   โดยมีปริมาณไหลออกจาก  ระบบสูพื้นที่ตอนใต 
ประมาณ  33,000  ลูกบาศกเมตรตอวัน  ซึ่งจากปริมาณดังกลาว แสดงวามีปริมาณน้ําไหลออก
จากระบบของแหลงน้ําบาดาล  ในพื้นที่ศึกษา มากกวา ปริมาณน้ําที่ไหลเขา        สวนในชวงฤดู
ฝน  การใชน้ําชั้นที่ 1 ลดลงเหลือ  337,830 ลูกบาศกเมตรตอวัน   สวนปริมาณการเติมน้ําจากฤดู
ฝน  มีคาประมาณ 876,921 ลูกบาศกเมตรตอวัน    มีปริมาณมาก ซึ่งไปชดเชยการสูบน้ําในหนา
แลง 
 จากผลการศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําใตดินในระบบ  ลดลงในชวง
แลง และระบบสามารถปรับตัวดวยปริมาณน้ําที่เติมกลับเขามาในฤดูฝน  
 

 
 
 
 

อัตราการเติมน้ํา อัตราการสูบน้ํา 

ไหลเขาทางทิศเหนือ

ไหลเขาทางทิศ
ตะวันออก 

ไหลเขาทางทิศ
ตะวันตก 

ไหลออกทางทิศใต

พื้นที่ศึกษา
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ตารางที่ 6-3 สมดุลน้ําของระบบน้ําใตดินในกรณีปน้ําปกติ  ชวงฤดูแลง พ.ศ. 2532 (หนวยลบ.ม./วัน)

ชั้นน้ํา 1 2 3 4
ปริมาณการสูบน้ํา 656,979 4,704 1,300 2,097
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานเหนือ 124,061                 9,920 44 0
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานตะวันตก 139,203 6,673 13,523 5,717
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานตะวันออก 112,371 12,883 6,991 1,566
ปริมาณน้ําไหลออกจากดานใต 4,554 4,000 8,585 4,614
การเติมจากผิวดิน/ชั้นน้ําชั้นบน 39,612 6500 6,485 2,995

ตารางที่ 6-4 สมดุลน้ําของระบบน้ําใตดินในกรณีปน้ําปกติ  ชวงฤดูฝน พ.ศ. 2532 (หนวยลบ.ม./วัน)
ชั้นน้ํา 1 2 3 4

ปริมาณการสูบน้ํา 30,994 5,417 1,320 2,172
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานเหนือ 559,479 11,240 35 0
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานตะวันตก 138,740 13,761 15,024 6,595
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานตะวันออก 479,123 6,071 5,576 1,237
ปริมาณน้ําไหลออกจากดานใต 58,785 8,146 9,027 4,362
การเติมจากผิวดิน/ชั้นน้ําชั้นบน 725,645 2,843 6,576 2,999

 ตารางที่ 6-5 สมดุลน้ําของระบบน้ําใตดินในกรณีปน้ํานอย  ชวงฤดูแลง พ.ศ. 2534 (หนวยลบ.ม./วัน)
ชั้นน้ํา 1 2 3 4

ปริมาณการสูบน้ํา 1,297,030 4,936 1,316 2,211
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานเหนือ 97,827 10,983 31 0
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานตะวันตก 95,708 13,549.30              14,711 6,546
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานตะวันออก 70,920 6,463 6,035 1,245
ปริมาณน้ําไหลออกจากดานใต 110,045 8,256 9,012 4,364
การเติมจากผิวดิน/ชั้นน้ําชั้นบน 43,709 3,772 6,628 2,999

ตารางที่ 6-6 สมดุลน้ําของระบบน้ําใตดินในกรณีปน้ํานอย  ชวงฤดูฝน พ.ศ. 2534 (หนวยลบ.ม./วัน)
ชั้นน้ํา 1 2 3 4

ปริมาณการสูบน้ํา 30,994 5,361 1,324 2,164
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานเหนือ 559,479 11,240 35 0
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานตะวันตก 138,740 13,761 15,024 6,595
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานตะวันออก 479,123 6,071 5,576 1,237
ปริมาณน้ําไหลออกจากดานใต 58,785 8,146 9,027 4,362
การเติมจากผิวดิน/ชั้นน้ําชั้นบน 1,177,765 4,900 6,654 3,100
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ตารางที่ 6-7 สมดุลน้ําของระบบน้ําใตดินในกรณีปน้ํานอยมาก  ชวงฤดูแลง พ.ศ. 2537 (หนวยลบ.ม./วัน)

ชั้นน้ํา 1 2 3 4
ปริมาณการสูบน้ํา 1,299,607 11,536 3,038 5,072
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานเหนือ 86,906 12,119 31 0
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานตะวันตก 127,451 14,646 15,612 6,624
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานตะวันออก 66,432 4,660 4,240 1,101
ปริมาณน้ําไหลออกจากดานใต 114,742 7,921 8,920 4,200
การเติมจากผิวดิน/ชั้นน้ําชั้นบน 3,415 3,000 6,695 3,070

ตารางที่ 6-8 สมดุลน้ําของระบบน้ําใตดินในกรณีปน้ํานอยมาก  ชวงฤดูฝน พ.ศ. 2537 (หนวยลบ.ม./วัน)
ชั้นน้ํา 1 2 3 4

ปริมาณการสูบน้ํา 35,712 12,536 3,596 4,963
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานเหนือ 793,992 12,410 31 0
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานตะวันตก 153,103 14,779 15,739 6,609
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานตะวันออก 663,240 4,151 3,889 1,087
ปริมาณน้ําไหลออกจากดานใต 96,325 7,896 8,889 4,183
การเติมจากผิวดิน/ชั้นน้ําชั้นบน 573,687 4,545 6,692 3,096

ตารางที่ 6-9 สมดุลน้ําของระบบน้ําใตดินในกรณีปน้ํานอย พ.ศ. 2542 (หนวยลบ.ม./วัน)
ชั้นน้ํา 1 2 3 4

ปริมาณการสูบน้ํา 788,685 31,664 9,239 3,769
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานเหนือ 115,406 12,112 46 0
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานตะวนัตก 15,494 18,065 18,100 7,295
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานตะวันออก 83,130 9,826 3,944 1,468
ปริมาณน้ําไหลออกจากดานใต 2,648 7,106 9,263 5,554
การเติมจากผิวดิน/ชั้นน้ําชั้นบน 345,494 1,232 3,780 2,911

ตารางที่ 6-10 สมดุลน้ําของระบบน้ําใตดินในกรณีปน้ํามาก  ชวงฤดูแลง พ.ศ. 2545 (หนวยลบ.ม./วัน)
ชั้นน้ํา 1 2 3 4

ปริมาณการสูบน้ํา 268,144 19,911 9,475 8,548
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานเหนือ 110,556 10,531 44 0
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานตะวันตก 41,036 14,619 14,800 3,702
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานตะวันออก 80,000 7,060 4,842 693
ปริมาณน้ําไหลออกจากดานใต 33,000 9,044 9,943 6,561
การเติมจากผิวดิน/ชั้นน้ําชั้นบน 176,204 5,700 6,600 2,906
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ตารางที่ 6-11 สมดุลน้ําของระบบน้ําใตดินในกรณีปน้ํามาก  ชวงฤดูฝน พ.ศ. 2545 (หนวยลบ.ม./วัน)

ชั้นน้ํา 1 2 3 4
ปริมาณการสูบน้ํา 337,830 20,040 9,427 8,264
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานเหนือ 82,057 10,503 44 0
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานตะวันตก 22,762 14,411 15,235 6,616
ปริมาณน้ําไหลเขาจากดานตะวันออก 10,352 6,964 5,853 229
ปริมาณน้ําไหลออกจากดานใต 47,382 10,766 9,803 4,262
การเติมจากผิวดิน/ชั้นน้ําชั้นบน 876,921 6,800 6,650 2,902  
 
ตารางที่ 6-12 สมดุลของระบบน้ําใตดินในกรณีตัวอยางสําหรับสถานการณน้ําแบบตางๆ

 อัตราการสูบน้ํา อัตราการเติมน้ํา การเปลี่ยนแปลง
(ลบ.ม/วัน) (ลบ.ม/วัน)  ไหลเขา ไหลออก ปริมาณน้ําสุทธิ

น้ํามาก               ฤดูแลง 268,144 176,204 231,592 33,000 106,652
                             ฤดูฝน 337,830 876,921 115,172 47,382 606,881
น้ําปกติ               ฤดูแลง 656,979 39,612 375,635 4,554 -246,287
                             ฤดูฝน 30,994 725,645 1,177,342 58,785 1,813,209
น้ํานอย             ฤดูแลง 1,297,030 43,709 264,455 110,045 -1,098,910
                             ฤดูฝน 30,994 1,177,765 1,177,342 58,785 2,265,328
น้ํานอยมาก          ฤดูแลง 1,299,607 3,415 280,789 114,742 -1,130,145
                          ฤดูฝน 35,712 573,687 1,817,432 96,325 2,259,082

การไหลที่ขอบเขตกรณีสถานการณน้ํา
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การไหลเขาจากขอบเขต =  1.12
ชั้นที่ 1

การไหลเขาจากขอบเขต =  0.023ชั้นที่ 2

การไหลเขาจากขอบเขต =  0.012ชั้นที่ 3

การไหลเขาจากขอบเขต =  0.012ชั้นที่ 4

การซึมระหวางชั้นน้ํา = 0. 005

การซึมระหวางชั้นน้ํา = 0. 003

การซึมระหวางชั้นน้ํา = 0. 007

อัตราการสูบน้ํา =  0. 03
อัตราการเติมน้ํา =  1. 17

กรณีฤดูฝน ป 2534 (หนวย ลานลบ.ม/วัน)

อัตราการสูบน้ํา =  0. 001

อัตราการสูบน้ํา =  0. 005

อัตราการสูบน้ํา =  0. 002

การไหลเขาจากขอบเขต =  0.15
ชั้นที่ 1

การไหลเขาจากขอบเขต =  0.02ชั้นที่ 2

การไหลเขาจากขอบเขต =  0.01ชั้นที่ 3

การไหลเขาจากขอบเขต =  0.003ชั้นที่ 4

การซึมระหวางชั้นน้ํา = 0. 003

การซึมระหวางชั้นน้ํา = 0. 003

การซึมระหวางชั้นน้ํา = 0. 007

อัตราการสูบน้ํา =  1.3
อัตราการเติมน้ํา =  0. 04

กรณีฤดูแลง ป 2534 (หนวย ลานลบ.ม/วัน)

อัตราการสูบน้ํา =  0. 001

อัตราการสูบน้ํา =  0. 005

อัตราการสูบน้ํา =  0. 002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6-8 แผนภาพสมดุลน้ําของระบบแหลงน้ําใตดินในป พ.ศ. 2534 
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6.4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของระดับน้ําใตดินกับอัตราการสูบน้ํา 
 
 ในการวิเคราะหความสัมพันธของผลการคํานวณของระดับน้ําจากแบบจําลอง กับ
ปจจัยที่เกี่ยวของ ในการศึกษาไดทําการหาความสัมพันธระหวางระดับน้ําที่เปนผลการคํานวณคา
ระดับน้ําชั้นที่1  กับ ผลตางระหวางอัตราการสูบน้ํา   กับอัตราการเติมน้ําในชวงแลงตั้งแตป พ.ศ. 
2532 – 2545 โดยไดแบงการวิเคราะหความสัมพันธ ออกเปน กลุมพื้นที่ชลประทาน (block) โดย
การนําผลการคํานวณระดับน้ําชั้นที่ 1 ซึ่งเปนชั้นน้ําที่มีการใชน้ํามากที่สุด คาอัตราการเติมน้ําใน
กลุมพื้นที่ชลประทาน(Recharge) ไดจากผลคูณของปริมาณฝนที่เกิดขึ้นหรือคาดวาจะเกิดขึ้นใน
ชวงเวลาพิจารณา(r)กับอัตราการซึมเฉลี่ย(i)(รายละเอียดในหัวขอที่ 5.4.8) จะไดวา  
    ( ) Airech ×+×= 2.324.0argRe          (6-1) 
      i     =  สัมประสิทธิ์การซึมไดของดินในหนวย 
                 เมตรตอวัน(จากแผนที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน) 
      A    =  ขนาดของกลุมพื้นที่ชลประทาน   (ตรม.) 
 

กลุมพื้นที่ชลประทาน พื้นที่ (ตร.กม.) 
B01 90.74 
B02 103.00 
B03 31.47 
B04 96.57 
B05 63.22 
B06 74.31 
B07 45.10 
B08 100.15 
B09 85.25 
B10 55.43 
B11 97.95 
รวม 843.20 

 
โดยสรางเสนแนวโนมแทนความสัมพันธ  ดังรูปที่  6- 11 
  











บทที่ 7 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 
7.1 บทสรุป 
  

7.1.1 การออกแบบและจัดทําฐานขอมูลเพื่อการจําลองการไหลของน้ําใตดิน 
การศึกษาในครั้งนี้ ไดทําการออกแบบฐานขอมูลเพื่อใชในการจัดการขอมูลและการ

จําลอง   น้ําใตดิน โดยเลือกใชโปรแกรม Microsoft SQL server 2000 เปนระบบฐานขอมูล  โดย
ออกแบบฐานขอมูล (GWDATA)  โดยจะเก็บขอมูลดานแหลงน้ําใตดินอาทิเชน  รายละเอียดขอมูล
น้ําบาดาล  ขอมูลตรวจวัดระดับ เปนตน  และ ใชโปรแกรม Microsoft Visual Foxpro V6.0 เปน
โปรแกรมประยุกตในการพัฒนาระบบ  โดยสรางโปรแกรม GWMMI_CU เพื่อใชในการจัดการขอ
มูลเพื่อการจําลองน้ําใตดิน ซึ่งจะมีโปรแกรมยอย 2 โปรแกรม คือ GWMD และ GWUSE โปรแกรม 
GWMD ถูกพัฒนาขึ้นโดยแยกหนาที่ออกเปน 4 สวน คือ ระบบรักษาความปลอดภัย เปนสวนที่
กําหนดสิทธิระดับของผูงาน รายการขอมูล เปนสวนในการนําเอาขอมูลจากฐานขอมูล มาผาน
กระบวนการสอบถาม แสดงในสวนของรายงาน สามารถเพิ่มขอมูลและสงขอมูลไดหลายรูปแบบ 
ตารางขอมูลหลัก เปนสวนของ      ขอมูลพื้นฐานของบอน้ําใตดิน   ซึ่งจะประกอบในการเพิ่มขอมูล
เขาฐานขอมูลเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  อยางเชน  รายชื่อจังหวัด  อําเภอ  ตําบล  หมูบาน  
เปนตน    สวนสุดทายของโปรแกรม GWMD คือ อรรถประโยชน เปนสวนที่กําหนดรูปแบบตาง ๆ  
ของหนาจอ เมนู รวมถึงการสํารองฐานขอมูล และเรียกคืนฐานขอมูล สําหรับในสวนของโปรแกรม 
GWUSE นั้น พัฒนาขึ้นเพื่อใชใน   การประเมินอัตราการใชน้ําใตดิน  และจัดรูปแบบของขอมูล
พารามิเตอรตาง ๆ  เพื่อใชนําเขาโปรแกรม GMS/MODFLOW    ในสวนของการประเมินอัตราการ
ใชน้ําใตดิน จะกําหนดการใชน้ําทุกประเภท     ที่มีทั้งหมด  และสามารถแกไขตัวแฟคเตอรที่ใชใน
การปรับอัตราการใชน้ําใตดิน  ซึ่งขอมูลดังกลาว     จะขึ้นอยูกับรายละเอียดในแตละพื้นที่ ทําใหมี
ความยืดหยุนในการประเมินอัตราการใชน้ําใตดินได 

ทั้งนี้ หลังจากทําการทดลองและนําไปใชจริง พบวา ขอมูลมีรูปแบบและมาตรฐานเดยีวกนั 
สามารถเลือกขอมูลตามที่ตองการไดงายและรวดเร็ว ลดความซ้ําซอนในขอมูล เนื่องจากเดิมรูป
แบบของขอมูลข้ึนอยูกับแหลงที่นําขอมูลมา และไมมีมาตรฐานในการคัดเลือกขอมูลที่ตองการได
ทั้งหมด 

สํ าห รับ ใน เรื่ อ งการป ระ เมิ น อั ต ราการใช น้ํ า ใต ดิ น  และจั ด รูป แบบ โป รแกรม 
GMS/MODFLOW โปรแกรมทําใหลดเวลาและความยุงยาก จัดรูปแบบของขอมูล และสามารถ
เปลี่ ยนค าตั วแปรได ง าย  รวมทั้ งสามารถนํ าผลการคํ านวณ ระดับน้ํ าของโป รแกรม 
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GMS/MODFLOW และสถานการณตาง ๆ  ที่ประเมินอัตราการใชน้ําใตดิน มาเก็บไวในฐานขอมูล
ได เนื่องจากการทํางานเดิมจะใชระยะเวลานานในการจัดรูปแบบ และเกิดความผิดพลาดไดงาย
ในการแกไข ปรับปรุงขอมูล เนื่องจากมีการแกไขขอมูลบอย ๆ คร้ัง 
 

7.1.2 การจําลองการไหลของน้ําใตดินสําหรับพื้นที่ศึกษา 
การจําลองการไหลของน้ําใตดินในการศึกษาในครั้งนี้ ไดประยุกตใชแบบจําลองโดยใช

โปรแกรม GMS/MODFLOW ในพื้นที่โครงการฯ ชัณสูตร  โดยการออกแบบระบบกริด และกําหนด
เงื่อนไขขอบเขต รวมทั้งไดทําการปรับเทียบในกรณีการไหลแบบคงตัว  โดยใชขอมูลในป พ.ศ. 
2542 ทําการปรับเทียบ   และทําการปรับเทียบในกรณีไมคงตัว  โดยใชขอมูลป พ.ศ.2543-2545  
สําหรับการสอบทานขอมูลไดใชขอมูล ป พ.ศ. 2532 – 2545  ซึ่งผลจากการจําลองสามารถสรุปได
วา  สัมประสิทธิ์การซึมน้ําผานไดของน้ําที่เหมาะสมของชั้นน้ําในพื้นที่ศึกษาอยูในชวง 5.0 – 1.0 x 
103 และ 1.0 x10-1 – 5.0 x 102   สัมประสิทธิ์ความจุจําเพาะ  ของชั้นน้ําชั้นที่  1 เทากับ  0.25   
สัมประสิทธิ์การกักเก็บของชั้นน้ําชั้นที่ 1 เทากับ 1.0 x 10-3    ชั้นน้ําชั้นที่ 2 เทากับ 1.0 x 10-3    ชั้น
น้ําชั้นที่ 3 เทากับ 5.0 x 10-4        ชั้นน้ําชั้นที่ 4 เทากับ 1.0 x 10-3  สัมประสิทธิ์การซึมไดในแนวดิ่ง 
เฉลี่ยเทากับ 2.0 x 10-5  

ความแตกตางกับการศึกษาของปณต (2546)  เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ ไดลงราย
ละเอียดในพื้นที่ยอย และไดแบงแยกเปนกลุมพื้นที่ชลประทาน    จึงออกแบบกริดใหมีขนาดเล็กลง
จากเดิม 2x2 กม. เปน 1x1 กม. เพื่อใชในการหาความสัมพันธระหวางระดับน้ําใตดิน และอัตรา
การสูบน้ําใตดิน โดยแยกตามกลุมพื้นที่ชลประทาน และไดหาขอมูลเพิ่มเติมในป พ.ศ. 2545 

 
7.1.3 การวิเคราะหสมดุลน้ํา 
จากการวิเคราะหสมดุลน้ํา  พบวาระบบมีพฤติกรรมการไหลของน้ําใตดิน ซึ่งจะไหลเขาสู

สวนกลาง จากทิศเหนือ ทิศตะวันออก และ ทิศตะวันตก  และไหลลงสูทิศใต  สําหรับพฤติ
กรรมการใชน้ําจะมีการสูบน้ําขึ้นมาใชมากในฤดูแลง  สวนในฤดูฝนจะมีฝนตกในพื้นที่ปริมาณมาก 

ระบบสมดุลน้ํา ทําใหสามารถรูปริมาณน้ําไหลเขาออก การสูบน้ําและปริมาณเปลี่ยน
แปลงสุทธิ เชนในป พ.ศ. 2542 ในชั้นน้ําชั้นที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงจากปริมาณการสูบน้ําเทากับ 
788,675 ลูกบาศกเมตรตอวัน   และมีการเติมน้ําเทากับ 345,494 ลูกบาศกเมตรตอวัน  โดยที่มี
การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําสุทธิเทากับ 231,808 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

จากผลการศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําใตดินในระบบ  ลดลงในชวงแลง และ
ระบบสามารถปรับตัวดวยปริมาณน้ําที่เติมกลับเขามาในฤดูฝน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับปริมาณการสูบและ
ปริมาณฝนที่ตกในแตละป 
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7.1.4 การวิเคราะหความสัมพันธระดับน้ํากับอัตราการสูบน้ําใตดิน 
การศึกษาในครั้งนี้ไดความสัมพันธระหวางระดับน้ํากับปจจัยหลัก 2 ประการคืออัตราการ    

สูบน้ําใตดิน กับอัตราการเติมน้ําจากผิวดิน ของแตละพื้นที่กลุมชลประทานเพื่อนํามาใชประโยชน
ในการคาดการณในอนาคต  และการวางแผนการสูบน้ําในสนาม   โดยความสัมพันธที่ไดอยูในรูป
สมการเสนตรง  
 
7.2 ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการเก็บระดับน้ําใตดินจากบอสังเกตการณใหมีความตอเนื่องและเปนระบบ เพื่อ
ใหทราบถึงสภาพการไหลของน้ําใตดินในพื้นที่ที่จะศึกษา 
 2. ในการศึกษานี้เปนการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกับโปรแกรม GMS/MODFLOW ซึ่ง
ควรมีการพัฒนาเปนระบบฐานขอมูลเชื่อมโยงกับโปรแกรม MODFLOW โดยตรง เพ่ือลดคาใชจาย
ในการซื้อโปรแกรม GMS ซึ่งมีราคาสูง 

3. เนื่องจากระบบฐานขอมูลที่สรางขึ้นมีที่สามารถพัฒนาไปใชกับระบบตัดสินใจ  ดังนั้น
จึงควรนําไปเชื่อมโยงกับระบบตัดสินใจ เพื่อความสะดวกในการประมวลผลและนําขอมูลที่ประมูล
ผลแลวไปใชในการจัดการ 
 4. ระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้น ไดจัดโครงสรางและความสัมพันธใหสามารถปรับไปใชใน
พื้นที่ศึกษาได   และควรพัฒนาฐานขอมูลดังกลาวใหขยายขอบเขตในพื้นที่อ่ืนของประเทศตอไป 
เพื่อใชประกอบการจัดสรรทรัพยากรน้ําบาดาล 
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รายชื่อตารางในฐานขอมูล 

ลําดับที่  ช่ือตาราง คําอธิบาย 

1 Province รายชื่อจังหวัด 

2 Ampur รายชื่ออําเภอ 

3 Tumbol รายชื่อตําบล 

4 Muban รายชื่อหมูบาน 

5 Census ผลการสํารวจการสํามโนประชากรของ กชช. เปนรายป 

6 CensusLine ผลการสํารวจสํามโนประชากรเพิ่มเติมจาก Census 

7 GridMap การแบงตารางแผนที่ของโครงการ 

8 GridLandUse รายละเอียดการใชที่ดินตาม Grid 

9 GridTopSoil รายละเอียดความสามารถในการซึมของหนาดินตาม Grid 

10 GridSand ขอมูลของแหลงทรายตามความลึกและตาม Grid 

11 GridLitho รายละเอียดของชั้นดินชั้นหินในระดับความลึกตางๆ ตาม Grid 

12 GridAquifer รายละเอียดของชั้นน้ําในระดับความลึกตางๆ ตาม Grid 

13 Well รายละเอียดของบอน้ําบาดาลของหนวยงานตางๆ 

14 Screen รายละเอียดการติดต้ังทอกรองในระดับความลึกตางๆ ของบอน้ําบาดาล 

15 LithoLog รายละเอียดของชั้นดินชั้นหินในระดับความลึกตางๆ ของบอน้ําบาดาล 

16 LabHead ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลตามบอและน้ําผิวดินตามสถานี 

17 LabLine 
รายละเอียดการวิเคราะหคุณภาพน้ําราย parameter ตามรายการใน 
Labhead 

18 PumptestHead รายการทําการสูบทดสอบรายบอน้ําบาดาล 

19 PumptestLine 
รายละเอียดของระดับน้ําขณะทําการสูบทดสอบตามรายการใน 
Pumptesthead 

20 PumptestResult ผลการวิเคราะหคา T,K,S จากการสูบทดสอบตามรายการใน Pumptesthead 

21 GWLevel ผลการวัดระดับน้ําตามบอน้ําบาดาลในเวลาตางๆ 

22 Elog ผลการทดสอบทางธรณีฟสิกสของบอน้ําบาดาล 

23 SWLevel ผลการวัดระดับน้ํารายสถานีในเวลาตางๆ 

24 RXHead รายการตรวจวัดหนาตัดของแมน้ําตามสถานีในเวลาตางๆ 

25 RxLine รายละเอียดการวัดหนาตัดของแมน้ําตามรายการใน RXHead 
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ลําดับที่  ช่ือตาราง คําอธิบาย 

26 MetData ขอมูลทางดานอุตุนิยมวิทยารายสถานีในเวลาตางๆ 

27 WaterUsage ขอมูลการใชน้ําในประเภทตางๆ แบงตามแหลงที่มาของน้ํา 

28 WaterDemand ขอมูลความตองการใชน้ําที่ประเมินไดจากขอมูลประกอบตางๆ 

29 WaterSurvey ขอมูลผลการสํารวจพฤติกรรมการใชน้ําสวนหัว 

30 Formation ชื่อของชั้นหินทางอุทกธรณีวิทยา 

31 Aquifer รายละเอียดของชั้นน้ําตามชั้นหินทางอุทกธรณีวิทยา 

32 Name รายชื่อทั่วไป เชน ชื่อเจาของบอน้ําบาดาล เจาของสถานีวัดระดับน้ํา ฯลฯ 

33 Welltype ประเภทของบอน้ําบาดาล เชน บออุปโภค/บริโภค บอเกษตร 

34 WellStatus สถานะของบอน้ําบาดาล เชน ปดบอ กลบบอ ยังใชงานอยู ฯลฯ 

35 PumpType ประเภทของเครื่องสูบที่ใชกับบอน้ําบาดาล เชน สูบไฟฟา สูบมือโยก ฯลฯ 

36 BWD ลักษณะของน้ําบาดาล เชน น้ําจืด น้ํากรอย น้ําแหง มีกลิ่นสนิม ฯลฯ 

37 WSMth วิธีการเก็บตัวอยางน้ําเพื่อนํามาวิเคราะห 

38 TemplateHead วิธีการวิเคราะหคุณภาพน้ําในแบบตางๆ เชน แบบเต็ม แบบยอ 

39 TemplateLine รายการสารเคมีที่วิเคราะหใน TemplateHead ประเภทตางๆ 

40 ChemTrace รายชื่อสารเคมี 

41 PTType วิธีการที่ใชในการทําการสูบทดสอบ 

42 PTFlow วิธีการวัดการไหลเวียนของน้ําในการสูบทดสอบ 

43 PTAnalysis วิธีการวิเคราะหผลจากการสูบทดสอบเพื่อใหไดคา T,K,S 

44 LithoType รายชื่อประเภทของชั้นดินชั้นหิน 

45 WIMonMth รายชื่อวิธีการตรวจวัดระดับน้ํา เชน Recorder 

46 SWStation รายละเอียดของสถานีตรวจวัดขอมูลตางๆ ของน้ําผิวดิน 

47 WQStdHead รายการมาตรฐานของคุณภาพน้ําตางๆ 

48 WQStdLine รายละเอียดของมาตรฐานของคุณภาพน้ําตามรายการใน WQStdHead 

49 Censusltem รายการที่ทําการสํารวจสํามโนประชากร 

50 SandType รายชื่อประเภทของทรายในแหลงทราย 

51 Project รายละเอียดของโครงการ โดยเฉพาะรายละเอียดการแบงตารางยอย 

52 SurveyArea รายละเอียดของพื้นที่ที่ทําการสํารวจพฤติกรรมการใชน้ํา 
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ลําดับที่  ช่ือตาราง คําอธิบาย 

53 GridSurvey รายละเอียดตารามแผนที่ของพื้นที่สํารวจพฤติกรรมการใชน้ํา 

54 WsurveyLine รายการสํารวจพฤติกรรมการใชน้ํา 

55 SyrveyItem หัวขอการสํารวจพฤติกรรมการใชน้ําเพิ่มเติม 

56 agrhead ประเภทของอัตราการใชน้ําเพื่อการเกษตร 

57 agrline อัตราการใชน้ําเพื่อการเกษตร 

58 ampur รายชื่ออําเภอ 

59 block ปะเภทของพื้นที่สํารวจ 

60 consumehead ประเภทของอัตราการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 

61 consumeline ขอมูลการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 

62 factoragrh ประเภทของแฟกเตอรการใชน้ําเพื่อการเกษตร 

63 factoragrl แฟคเตอรการใชน้ําเพื่อการเกษตร 

64 factorconsumeh ประเภทของแฟคเตอรการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 

65 factorconsumel แฟคเตอรการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 

66 factorfutindh ประเภทของแฟคเตอรการใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต 

67 factorfutindl แฟคเตอรการใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต 

68 factorindh ประเภทของแฟคเตอรการใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรม 

69 factorindl แฟคเตอรการใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 

70 factormonth แฟคเตอรรายเดือนของการใชน้ําเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 

71 factormonthh ประเภคแฟคเตอรรายเดือนของการใชน้ําเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 

72 factorvilkh ประเภทของแฟคเตอรของประปาหมูบาน 

73 factorvilkl แฟคเตอรของประปาหมูบาน 

74 factoryearh ประเภคแฟคเตอรรายปของการใชน้ําเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 

75 grid รายละเอียดการแบงกริด 

76 hboundary รายละเอียดของขอบเขตของพื้นที่ 

77 inactivecell ตําแหนงของกริดที่เปนแบบ inactive 

78 indfuthead ประเภทขอมูลการใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต 

79 indfutline ขอมูลการใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต 
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ลําดับที่ ชื่อตาราง คําอธิบาย 

80 indwater ขอมูลการใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรม 

81 levelriver ขอมูลระดับน้ําในแมน้ํา 

82 muban รายชื่อหมูบาน 

83 nrd ผลการสํารวจการสํามโนประชากร ของ กชช. เปนรายป 

84 precharge ขอมูลอัตราการซึมน้ําในแตละกลุมดิน 

85 province ขอมูลรายชื่อจังหวัด 

86 prvwater ขอมูลการใชน้ําของประปาสัมปทาน 

87 pwahead ประเภทขอมูลการใชน้ําของประปาสวนภูมิภาค 

88 pwaline ขอมูลการใชน้ําของประปาสวนภูมิภาค 

89 qb อัตราการไหลของบริเวณขอบเขต 

90 rain ขอมูลฝน 

91 sand ขอมูลทราย 

92 soil ขอมูลดิน 

93 surveyarea รายละเอียดชั่วโมงการสูบน้ํา อัตราการสูบน้ํา ตามพ้ืนที่สํารวจ 

94 tumbol ขอมูลรายชื่อตําบล 

95 vilwater ขอมูลการใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรม 
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รายละเอียดตารางขอมูลในระบบฐานขอมูล (Data Dictionary) 
1. Province (รายชื่อจังหวัด) 

# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* TinyInt Iden รหัสจังหวัด 
2 Name VC 50 ช่ือจังหวัด 
3 Ename VC 50 null ช่ือจังหวัดเปนภาษาอังกฤษ 
4 DolaNo CHAR 2 รหัสจังหวัดตามกรมการปกครอง 
5 CensusNo CHAR 2 รหัสจังหวัดตาม กชช. 
6 UtmEast INT null พิกัดตะวันออก 
7 UtmNorth INT null พิกัดเหนือ 
8 UtmZone CHAR 3 null หมายเลขตารางพิกัด เชน 47P,47Q,48P และ 48Q 
9 Utm47East INT null พิกัดตะวันออกในตารางพิกัด 47 

10 Utm47North INT null พิกัดเหนือในตารางพิกัด 47 
11 Utm48East INT null พิกัดตะวันออกในตารางพิกัด 48 
12 Utm48North INT null พิกัดเหนือในตารางพิกัด 48 
Primary key constraint  pkProvince (id) 
Unique key constraint(s)  uqName (name), uqDolaNo (dolano), uqCensusNo (censusno) 
Foreign key(s)  none 

2. Ampur (รายชื่ออําเภอ) 
# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id*  INT Iden รหัสจังหวัด 
2 ProvinceID TinyInt รหัสจังหวัดที่อําเภอนี้ขึ้นอยู 
3 Name VC 50 ช่ืออําเภอ 
4 Ename VC 50 null ช่ืออําเภอเปนภาษาอังกฤษ 
5 DolaNo CHAR 2 รหัสอําเภอตามกรมการปกครอง 
6 CensusNo CHAR 2 รหัสอําเภอตาม กชช. 
7 UtmEast INT null พิกัดตะวันออก 
8 UtmNorth INT null พิกัดเหนือ 
9 UtmZone CHAR 3 null หมายเลขตารางพิกัด เชน 47P,47Q,48P และ 48Q 

10 Utm47East INT null พิกัดตะวันออกในตารางพิกัด 47 
11 Utm47North INT null พิกัดเหนือในตารางพิกัด 47 
12 Utm48East INT null พิกัดตะวันออกในตารางพิกัด 48 
13 Utm48North INT null พิกัดเหนือในตารางพิกัด 48 
Primary key constraint  pkAmpur (id) 
Unique key constraint(s)  uqName (name), uqDolaNo (dolano), uqCensusNo (censusno) 
Foreign key(s)  (provinceid) references (province.id) 
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3. Tumbol (รายชื่อตําบล) 
# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสตําบล 
2 AmpurID Int รหัสอําเภอที่ตําบลนี้ขึ้นอยู 
3 Name VC 50 ช่ือตําบล 
4 Ename VC 50 null ช่ือตําบลเปนภาษาอังกฤษ 
5 DolaNo CHAR 2 รหัสตําบลตามกรมการปกครอง 
6 CensusNo CHAR 2 รหัสตําบลตาม กชช. 
7 HasMuban TinyInt Default 

(1) 
0 คือตําบลนี้เปนเขตสุขาภิบาลไมมีหมูบาน 
1 คือตําบลนี้มีหมูบาน 

8 UtmEast INT null พิกัดตะวันออก 
9 UtmNorth INT null พิกัดเหนือ 

10 UtmZone CHAR 3 null หมายเลขตารางพิกัด เชน 47P,47Q,48P และ 48Q 
11 Utm47East INT null พิกัดตะวันออกในตารางพิกัด 47 
12 Utm47North INT null พิกัดเหนือในตารางพิกัด 47 
13 Utm48East INT null พิกัดตะวันออกในตารางพิกัด 48 
14 Utm48North INT null พิกัดเหนือในตารางพิกัด 48 
Primary key constraint  pkTumbol (id) 
Unique key constraint(s)  uqName (name), uqDolaNo (dolano), uqCensusNo (censusno) 
Foreign key(s)  (ampurid) references (ampur.id) 

4. Muban (รายชื่อหมูบาน) 
# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสหมูบาน 
2 TumbolID Int รหัสตําบลที่หมูบานนี้ขึ้นอยู 
3 No TinyInt เลขที่หมูบาน เชน หมู 1 หมู 10 
4 Name VC 50 ช่ือหมูบาน 
5 Ename VC 50 null ช่ือหมูบานเปนภาษาอังกฤษ 
6 AltName Text null ช่ือเรียกอื่นของหมูบาน 
7 DolaNo CHAR 2 รหัสหมูบานตามกรมการปกครอง 
8 CensusNo CHAR 2 รหัสหมูบานตาม กชช. 
9 UtmEast INT null พิกัดตะวันออก 

10 UtmNorth INT null พิกัดเหนือ 
11 UtmZone CHAR 3 null หมายเลขตารางพิกัด เชน 47P,47Q,48P และ 48Q 
12 Utm47East INT null พิกัดตะวันออกในตารางพิกัด 47 
13 Utm47North INT null พิกัดเหนือในตารางพิกัด 47 
14 Utm48East INT null พิกัดตะวันออกในตารางพิกัด 48 
15 Utm48North INT null พิกัดเหนือในตารางพิกัด 48 
Primary key constraint  pkMuban (id) 
Unique key constraint(s)  uqName (name), uqNo (no), uqDolaNo (dolano), uqCensusNo (censusno) 

 Foreign key(s)  (tumbolid) references (tumbol.id) 
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5. Census (สํามโนประชากร รายหมูบาน/ตําบล – Time-series) 

# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสรายการ 
2 ProvinceId TinyInt รหัสจังหวัด 
3 AmpurID Int null รหัสอําเภอ 
4 TumbolID Int null รหัสตําบล 
5 MubanID Int null รหัสหมูบาน 
6 Year SmallInt ปที่ทําการสํารวจ 
7 Male Int null จํานวนประชากรเพศชาย 
8 Female Int null จํานวนประชากรเพศหญิง 
9 HouseHold Int null จํานวนครัวเรือน 

10 PrvShWCnt TinyInt null จํานวนบอน้ําต้ืนสวนตัวทั้งหมด 
11 PrvShWUse TinyInt null จํานวนบอน้ําต้ืนสวนตัวที่ใชได 
12 PubShWCnt TinyInt null จํานวนบอน้ําต้ืนสาธารณะทั้งหมด 
13 PubShWUse TinyInt null จํานวนบอน้ําต้ืนสาธารณะที่ใชได 
14 PrvDpWCnt TinyInt null จํานวนบอบาดาลสวนตัวทั้งหมด 
15 PrvDpWUse TinyInt null จํานวนบอบาดาลสวนตัวที่ใชได 
16 PubDpWCnt TinyInt null จํานวนบอบาดาลสาธารณะทั้งหมด 
17 PubDpWUse TinyInt null จํานวนบอบาดาลสาธารณะที่ใชได 
Primary key constraint  pkCensus (id) 
Unique key constraint(s)  uqName (name), uqDolaNo (dolano), uqCensusNo (censusno) 

 Foreign key(s)  (provinceid) references (province.id), (ampurid) references (ampur.id), 
    (tumbolid) references (tumbol.id), (mubanid) references (muban.id) 
6. CensusLine (ขอมูลการสํารวจสํามโนประชากรเพิ่มเติม – Time-series) 

# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสรายการ 
2 CensusID Int รหัสการสํารวจสํามโนประชากรหลัก 
3 CensusItemId Int รหัสรายการสํารวจ 

4 ItemValue Real ผลของการสํารวจ 
Primary key constraint  pkCensusLine (id) 
Unique key constraint(s)  uqCensusLine (censusid,censusitemid) 
Foreign key(s)  (cencusid) references (census.id), (censusitemid) references (censusitem.id) 
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7. GridMap (ตารางแผนที่ในโครงการ) 

# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสตารางแผนที่ 
2 ProjectId Int รหัสโครงการ (ในกรณีที่จะมีโครงการอื่นในอนาคต) 
3 No Varchar 10 หมายเลขตาราง 
4 ICoordinate Int พิกัดคา I 
5 JCoordinate Int พิกัดคา J 
6 UtmZone CHAR 3 null หมายเลขตารางพิกัด เชน 47P,47Q,48P และ 48Q 
7 HSize Int ขนาดความกวางของตารางในหนวย utm 
8 Vsize Int ขนาดความสูงของตารางในหนวย utm 
9 ULEast Int พิกัดตะวันออกสําหรับมุมซายบน 

10 ULNorth Int พิกัดเหนือสําหรับมุมซายบน 
11 UL47East Int พิกัดตะวันออกสําหรับมุมซายบนใน zone 47 
12 UL47North Int พิกัดเหนือสําหรับมุมซายบนใน zone 47 
13 UL48East Int พิกัดตะวันออกสําหรับมุมซายบนใน zone 48 
14 UL48North Int พิกัดเหนือสําหรับมุมซายบนใน zone 48 
Primary key constraint  pkGridMap (id) 
Unique key constraint(s)  uqGridMap (projectid,no) 
Foreign key(s)  (projectid) references (project.id) 

8. GridLandUse (รายละเอียดการใชที่ดินตาม Grid – time-series) 
# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสรายการ 
2 GridMapID Int รหัสตาราง 
3 Year Int ปที่ทําการสํารวจ 
4 Rice Real อัตราสวนการใชที่ดินในการเพาะปลูกขาว 
5 Crop Real อัตราสวนการใชที่ดินในการเพาะปลูกพืชอื่นๆ 
6 LiveStock Real อัตราสวนการใชที่ดินในการเลี้ยงสัตว 
7 Industry Real อัตราสวนการใชที่ดินในการอุตสาหกรรม 
8 Forrest Real อัตราสวนพื้นที่ที่เปนปาไมไมไดใชประโยชน 
9 Water Real อัตราสวนพื้นที่ที่เปนทางน้ํา 

10 Other Real อัตราสวนการใชที่ดินในการอื่น เชน เพื่อการอยูอาศัย พาณิชย
กรรม สถานที่ราชการ 

Primary key constraint  pkGridLandUse (id) 
Unique key constraint(s)  uqGridLandUse (gridid,year) 
Foreign key(s)  (gridmapid) references (gridmap.id) 

9. GridTopSoil (ความสามารถในการซึมของหนาดินตาม Grid) 
# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสรายการ 
2 GridMapID Int รหัสตาราง 
3 Permeability Real ความสามารถในการซึม 
Primary key constraint  pkGridTopSoil (id) 
Unique key constraint(s)  uqGridTopSoil (gripmapid) 
Foreign key(s)  (gridmapid) references (gridmap.id) 
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10. GridSand (ขอมูลของแหลงทรายตาม Grid และ ความลึก) 

# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสรายการ 
2 GridMapID Int รหัสตาราง 
3 SandTypeID Int รหัสประเภทของทราย 
4 DepthFrom Real ระดับความลึกจาก 
5 DepthTo Real ระดับความลึกถึง 
Primary key constraint  pkGridSand (id) 
Unique key constraint(s)  uqGridSand (gripmapid,depthfrom,depthto) 
Foreign key(s)  (gridmapid) references (gridmap.id), (sandtypeid) references (sandtype.id) 

11. GridLitho (รายละเอียดการบรรยายชั้นดินชั้นหิน ตาม Grid และความลึก) 
# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสรายการ 
2 GridMapID Int รหัสตาราง 
3 DepthFrom Real ระดับความลึกจาก 
4 DepthTo Real ระดับความลึกถึง 
5 LithoType1ID Int รหัสของประเภทชั้นดินช้ันหินตัวที่ 1 
6 LithoType2ID Int null รหัสของประเภทชั้นดินช้ันหินตัวที่ 2 (option) 
7 LithoDesc Text คําบรรยายชั้นดินช้ันหิน 
Primary key constraint  pkGridLitho (id) 
Unique key constraint(s)  uqGridLitho (gripmapid,depthfrom,depthto) 
Foreign key(s)  (gridmapid) references (gridmap.id), (lithotype1id) references (lithotype.id), 
   (lithotype2id) references (lithotype.id) 

12. GridAquifer (รายละเอียดการบรรยายชั้นน้ําตาม Grid และ ความลึก) 
# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสรายการ 
2 GridMapID Int รหัสตาราง 
3 DepthFrom Real ระดับความลึกจาก 
4 DepthTo Real ระดับความลึกถึง 
5 AquiferID Int รหัสของช้ันน้ําและชั้นหิน 
Primary key constraint  pkGridAquifer (id) 
Unique key constraint(s)  uqGridLitho (gripmapid,depthfrom,depthto) 
Foreign key(s)  (gridmapid) references (gridmap.id), (aquiferid) references (aquifer.id) 



 121
13. Well (ทะเบียนบอน้ําบาดาล) 

# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสบอน้ําบาดาล 
2 No VC 15 หมายเลขบอน้ําบาดาล 
3 OwnerId Int รหัสเจาของบอน้ําบาดาล 
4 WellTypeID Int รหัสประเภทของบอน้ําบาดาล 
5 WellStatusID Int รหัสแสดงสถานภาพของบอ เชน ใชการได ปดบอ 
6 ProvinceID Int รหัสจังหวัดที่บอน้ําบาดาลนี้ต้ังอยู 
7 AmpurID Int รหัสอําเภอ 
8 TumbolID Int รหัสตําบล 
9 MubanID Int null รหัสหมูบาน 

10 Location VC 50 null ที่ต้ังของบอฯ เชน ช่ือโรงเรียน,ช่ือวัด,บานคน ฯลฯ 
11 Direction Text null ทิศทางแสดงที่ต้ังของบอ 
12 UtmEast INT null พิกัดตะวันออก 
13 UtmNorth INT null พิกัดเหนือ 
14 UtmZone CHAR 3 null หมายเลขตารางพิกัด เชน 47P,47Q,48P และ 48Q 
15 Utm47East INT null พิกัดตะวันออกในตารางพิกัด 47 
16 Utm47North INT null พิกัดเหนือในตารางพิกัด 47 
17 Utm48East INT null พิกัดตะวันออกในตารางพิกัด 48 
18 Utm48North INT null พิกัดเหนือในตารางพิกัด 48 
19 MSLElevation Real null ระดับความสูงของบอจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
20 DateStart Datetime null วันที่เร่ิมเจาะ 
21 DateComplete Datetime null วันที่เจาะเสร็จ 
22 DepthDrill Real null ความลึกเจาะ 
23 DepthDevelop Real null ความลึกพัฒนา 
24 Diameter Real null ความกวางของปากบอ (ม.ม.) 
25 WLStatic Real null ระดับน้ํา ณ เวลาที่เจาะเสร็จ 
26 Drawdown Real null ระยะน้ําลด 
27 Yield Real null ปริมาณน้ํา ลบ.ม./ช.ม. 
28 BWDId Int null สภาพน้ํา ณ เวลาที่เจาะเสร็จ เชน น้ําจืด,น้ํากรอย 
29 PumpTypeID INT null รหัสประเภทของเครื่องสูบน้ําที่ติดตั้ง 
30 PumpCapacity Real null ขนาดแรงมาของเครื่องสูบน้ํา 
31 DepthPumpSet Real null ความยาวของทอดูดน้ํา 
32 ActualYield Real null ความสามารถในการใหน้ํา ลบ.ม./ช.ม. 
33 PumpingRate Real null ปริมาณน้ําที่สูบใชงาน ลบ.ม./วัน 
34 ElvDatum Real null ความสูงของปากบอ 
Primary key constraint  pkWell (id) 
Unique key constraint(s)  uqWellNo (ownerid,no) 
Foreign key(s)  (provinceid) references (province.id), (ampurid) references (ampur.id), 

    (tumbolid) references (tumbol.id), (mubanid) references (muban.id), 
    (welltypeid) references (welltype.id),(wellstatusid) references (wellstatus.id), 
    (ownerid) references (name.id), (bwdid) references (bwd.id),  
    (pumptypeid) references (pumptype.id) 
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14. Screen (รายละเอียดการติดตั้งทอกรอง) 

# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสรายการ 
2 WellID Int รหัสบอน้ําบาดาล 
3 DepthFrom Real ระดับความลึกจาก 
4 DepthTo Real ระดับความลึกถึง 
5 FittingType Char 1 ประเภทของชั้น เชน Perforate,Screen,Casing 
6 Material VC 10 ประเภทของวัสดุ เชน PVC, Steel, S#40 
7 Diameter Real null ความกวางของชั้น 
Primary key constraint  pkScreen (id) 
Unique key constraint(s)  uqScreen (wellid,depthfrom,depthto) 
Foreign key(s)  (wellid) references (well.id) 

15. LithoLog (รายละเอียดการบรรยายชั้นดินชั้นหินของบอน้ําบาดาล) 
# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสรายการ 
2 WellID Int รหัสบอน้ําบาดาล 
3 DepthFrom Real ระดับความลึกจาก 
4 DepthTo Real ระดับความลึกถึง 
5 LithoType1ID Int รหัสของประเภทชั้นดินช้ันหินตัวที่ 1 
6 LithoType2ID Int null รหัสของประเภทชั้นดินช้ันหินตัวที่ 2 (option) 
7 LithoDesc Text คําบรรยายชั้นดินช้ันหิน 
Primary key constraint  pkLithoLog (id) 
Unique key constraint(s)  uqScreen (wellid,depthfrom,depthto) 
Foreign key(s)  (wellid) references (well.id), (lithotype1id) references (lithotype.id), 
   (lithotype2id) references (lithotype.id) 

16. LabHead (รายงานผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา ของทั้งน้ําใตดินและ ผิวดิน – Time-series) 
# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสรายการ 
2 WellID Int null รหัสบอน้ําบาดาล 
3 SWStationID Int null รหัสสถานีตรวจวัดระดับน้ํา 
4 FormNo VC 15 null เลขที่ใบวิเคราะห 
5 DateLab Datetime null วันที่วิเคราะห 
6 DateSample Datetime null วันที่ที่เก็บตัวอยาง 
7 WSMthID Int null รหัสวิธีเก็บตัวอยาง 
8 ApprTaken Text null สภาพน้ําขณะเก็บตัวอยาง 
9 ApprTested Text null สภาพน้ําขณะทดสอบ 

10 TemplateHeadID Int รหัสแบบฟอรมผลวิเคราะห 
Primary key constraint  pkLabhead (id) 
Foreign key(s)  (wellid) references (well.id), (swstationid) references (swstation.id),  

(wsmthid) references (wsmth.id), (templateheadid) references (templatehead.id) 
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17. LabLine (รายละเอียดของผลวิเคราะหคุณภาพน้ํา) 

# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสรายการ 
2 LabHeadID Int รหัสรายการของ labhead 
3 ChemID Int รหัสสารที่วิเคราะห 
4 ChemValue Real null ผลของการวิเคราะห  
Primary key constraint  pkLabline (id) 
Unique key constraint(s)  uqLabline (labheadid,chemid) 
Foreign key(s)  (labheadid) references (labhead.id), (chemid) references (chemtrace.id) 

18. PumpTestHead (รายงานการสูบทดสอบของบอน้ําบาดาล – Time-series) 
# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสรายการ 
2 WellID Int รหัสบอน้ําบาดาล 
3 FormNo VC 15 null เลขที่ใบสูบทดสอบ 
4 DateStart Datetime null วันที่เร่ิมทําการทดสอบ 
5 DateComplete Datetime null วันที่ทําการทดสอบเสร็จ 
6 PTTypeID Int null รหัสวิธีการสูบทดสอบ เชน single pumping rate 
7 PTFlowID Int null รหัสวิธีวัดการไหลของน้ํา ??? 
8 WellDepth Real ความลึกของบอ 
9 ElvDatum Real ความสูงของปากบอ 

10 WlBelowDatum Real  ระดับน้ํากอนสูบทดสอบ 
11 WellType Tiny int  1=บอสูบl,2=บอสังเกตุการณ 
12 Dist2Pumping Real null ระยะหางจากบอสูบ 
13 PumpingWellId Int null รหัสบอสูบ 
Primary key constraint  pkPumptestHead (id) 
Foreign key(s)  (wellid) references (well.id), (pttypeid) references (pttype.id), 

(ptflowid) references (ptflow.id), (pumpingwellid) references (well.id) 
19. PumpTestLine (รายละเอียดของการสูบทดสอบ) 

# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสรายการ 
2 Pumptestheadid Int รหัสรายการสูบทดสอบ 
3 DataType Tinyint ประเภทของรายการ 1=pumping,2=recovery 
4 TimeSince SmallInt เวลาตั้งแตเร่ิมสูบ/หยุดสูบ (นาที) 
5 WlBelowDatum Real ระดับน้ําที่วัดได 
6 FlowRate Real อัตราการสูบ (ลบ./ชม.) 
Primary key constraint  pkPumpTestLine (id) 
Unique key constraint(s)  uqPumpTestLine (pumptestheadid,datatype,timesince) 
Foreign key(s)  (pumptestheadid) references (pumptesthead.id) 
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20. PumpTestResult (ผลของการสูบทดสอบ) 

# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสรายการ 
2 Pumptestheadid Int รหัสรายการสูบทดสอบ 
3 ResultBy VC 30 ผูทําการคํานวณ 
4 DateResult Datetime วันที่ทําการคํานวณ 
5 PTAnalysisID Int รหัสวิธีการคํานวณ 
6 Tvalue Real คา T 
7 Kvalue Real คา K 
8 Svalue Real คา S 
Primary key constraint  pkPumpTestResult (id) 
Foreign key(s)  (pumptestheadid) references (pumptesthead.id), (ptanalysisid) references 

(ptanalysis.id) 
21. GWLevel (ผลการวัดระดับน้ําของบอน้ําบาดาล – Time-series) 

# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสรายการ 
2 WellID Int รหัสบอ 
3 DateMonitor Datetime วันที่และเวลาที่ทําการวัดระดับ 
3 WlStatic Real ระดับน้ําที่วัดได 
4 WlMonMthID Int null รหัสวิธีการวัดระดับน้ํา 
5 CanUse Tinyint ความถูกตองของขดมูล 1=ใชได,2=ใชไมได 
Primary key constraint  pkGWLevel (id) 
Unique key constraint(s)  uqGWLevel (wellid,datemonitor) 
Foreign key(s)  (wellid) references (well.id), (wlmonmthid) references (wlmonmth) 

22. Elog (รายละเอียดการสํารวจทางธรณีฟสิกสของหลุมเจาะ) 
# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสรายการ 
2 WellID Int รหัสบอ 
3 TraceID Int รหัสรายการที่ทดสอบ เชน sp, r 
4 Depth Real ที่ระดับความลึก 
5 TraceValue Real คาที่วัดได 
Primary key constraint  pkELog (id) 
Unique key constraint(s)  uqELog (wellid,traceid,depth) 
Foreign key(s)  (wellid) references (well.id), (traceid) references (chemtrace.id) 

23. SWLevel (ผลการวัดระดับน้ําของแมน้ํา – Time-series) 
# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสรายการ 
2 SWStationID Int รหัสของสถานีวัดระดับน้ํา 
3 MonitorType Tinyint วิธีในการวัดระดับน้ํา 1=รายช่ัวโมง, 2=รายเดือน 
3 DateMonitor Datetime วันที่และเวลาที่ทําการวัดระดับ 
3 WaterLevel Real ระดับน้ําที่วัดได 
5 CanUse Tinyint ความถูกตองของขดมูล 1=ใชได,2=ใชไมได 
Primary key constraint  pkSWLevel (id) 
Unique key constraint(s)  uqSWLevel (swstationid,datemonitor) 
Foreign key(s)  (swstationid) references (swstation.id) 
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24. RXHead (รายงานการวัดหนาตัดของแมน้ํา – Time-series) 

# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสรายการ 
2 SWStationID Int รหัสของสถานีวัด 
3 MonitorType Tinyint วิธีในการวัดระดับน้ํา 1=รายช่ัวโมง, 2=รายเดือน,3=รายป 
3 DateMonitor Datetime วันที่และเวลาที่ทําการวัดระดับ 
4 BottomLevel Real ระดับทองน้ํา 
5 BottomWidth Real ความกวางของทองน้ํา 
6 SurfaceWidth Real ความกวางของผิวน้ํา 
7 Depth Real ความลึก 
8 WaterLevel Real ระดับน้ําที่วัดได ณ เวลาที่วัดหนาตัด 
9 BedMaterial VC 30 คุณสมบัติของวัสดุทองน้ํา 

10 LBE Real Left Bank Elevation ?? 6.323 
11 RBE Real Right Bank Elevation ?? 3.318 
12 RIV Real ???-2.675 
13 Zero Real ???-0.500 
Primary key constraint  pkRXHead (id) 
Foreign key(s)  (swstationid) references (swstation.id) 

25. RXLine (รายละเอียดการวัดหนาตัดของแมน้ํา) 
# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสรายการ 
2 RXHeadID Int รหัสรายการวัดหนาตัดของแมน้ํา 
3 Distance Real ระยะทาง 
4 Depth Real ความลึก 
Primary key constraint  pkRXLine (id) 
Unique key constraint(s)  uqRXLine (rxheadid,distancer) 
Foreign key(s)  (rxheadid) references (rxhead.id) 
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26. MetData (ขอมูลทางดานอุตุนิยมวิทยา – Time-series) 

# ช่ือสดมภ คุณสมบัติ คําอธิบาย
1 Id* Int Iden รหัสรายการ 
2 StationID Int รหัสสถานีทางอุตุนิยมวิทยา 
3 FromYear Smallint ปที่เร่ิมวัดคา 
4 ToYear Smallint ปที่สิ้นสุดการวัดคา 
5 MonthOF Tinyint เดือนที่ทําการวัดคา 
6 PresMean Real ความดัน หนวยเปน Hectopascal 
7 PresXMax Real  
8 PresXMin Real  
9 PresDayRange Real  

10 TempMean Real อุณหภูมิ หนวยเปน องศาเซลเซียส 
11 TempMeanMax Real  
12 TempMeanMin Real  
13 TempXMax Real  
14 TempXMin Real  
15 HumidMean Real ความชื้นสัมพัธ % 
16 HumidMeanMax Real  
17 HumidMeanMin Real  
18 HumidXMin Real  
19 DewPointMean Real อุณหภูมิเฉลี่ยที่น้ําคางเริ่มจับ องศาเซลเซียส 
20 EvapMeanPan Real การระเหย มิลลิเมตร 
21 CloudMeanPan Real คาเฉลี่ยของการมีเมฆมาก (cloudiness 0-10) 
22 SunShineDuration Real คาเฉลี่ยของวันที่แดดออก ช่ัวโมง 
23 VisibilityMorning Real ระยะความสามารถในการมองเห็น กิโลเมตร ตอนเชา 
24 VisibilityMean Real ความสามารถในการมองเห็นเฉลี่ย 
25 WindMean Real ความเร็วลมเฉลี่ย น็อต 
26 WindMax Real ความเร็วลมสูงสุด 
27 WindPrevail Char 2 ทิศทางลม N,S,E,W,NE ฯลฯ 
28 RainMean Real น้ําฝนเฉลี่ย มิลลิเมตร 
29 RainyDayMean Real จํานวนวันเฉลี่ยที่มีผนตก 
30 RainDayMax Real ปริมาณน้ําฝนที่ตกมากที่สุด มิลลิเมตร 
31 HazeDay Real คาเฉลี่ยจํานวนวันที่มีฟาหลัว 
32 FogDay Real คาเฉลี่ยจํานวนวันที่มีหมอกลง 
33 HailDay Real คาเฉลี่ยจํานวนวันที่มีลูกเห็บตก 
34 StormDay Real คาเฉลี่ยจํานวนวันที่มีพายุฝนฟาคะนอง 
35 SquallDay Real คาเฉลี่ยจํานวนวันที่มีพายุฝน 
Primary key constraint  pkMetData (id) 
Foreign key(s)  (swstationid) references (swstation.id) 
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รายละเอียดของฟอรมในโปรแกรม GWMMI_CU  ประกอบดวย 
 
โปรแกรม GWMD ประกอบดวยฟอรมตางๆ ดังนี้ 
 
Logon  เปนฟอรมแรกของระบบที่ปรากฏขึ้น โดยจะคอยรับการใสคารหัสผูใชงาน และรหัสผานใน
การใชงาน เมื่อรับคาครบถวนแลวโปรแกรมจะนําคาที่ไดไปตรวจสอบกับตารางการเก็บรหัสผูใช
งาน และรหัสผาน ถาตรงกันและถูกตองจะอนุญาตใหผูใชรายนั้น 
Main  เปนฟอรมของเมนูหลัก หลังจากผานกระบวนการใสขอมูลผูใช 
Users  เปนฟอรมที่ใชในการแสดงและแกไขรายชื่อ และรายละเอียดของผูใชทั้งหมด สามารถเพิ่ม
สิทธิและลดสิทธิของผูใชได 
Usergroup  เปนฟอรมที่ใชในการแสดงกลุมของผูใช 
Rights  เปนฟอรมที่ใชในการแสดงรหัสสิทธิและคําอธิบายสิทธิของผูใช สามารถเพิ่ม ลบ หรือแก
ไข ขอมูลได 
Currentlog  เปนฟอรมที่ใชในการแสดงชื่อผูใชที่กําลังเขาสูระบบ รวมทั้งแสดงเวลาการเขาสูระบบ 
และเวลาที่ติดตอระบบครั้งลาสุด 
Findwell  เปนฟอรมสําหรับการสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดขอบอน้ําบาดาล 
Ampur  เปนฟอรมที่ใชแสดงรายชื่อ อําเภอ รหัสอําเภอ 
Quifer  เปนฟอรมแสดงชื่อยอ และชื่อเต็มของชั้นน้ํา 
AutoRound  เปนฟอรมเพื่อกําหนดเวลาในการตรวจวัดระดับน้ําของบอสังเกตการณ 
Bwd  เปนฟอรมแสดงลักษณะของบอน้ําบาดาล 
Census  เปนฟอรมแสดงและแกไขขอมูลสํามะโนประชากร ประกอบดวย จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชากร จํานวนบอน้ําตื้น และจํานวนบอบาดาล รายหมูบาน 
Chemtrace เปนฟอรมแสดงรายชื่อสารเคมีที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
Exportdialog เปนฟอรมที่ใชในการกําหนดรูปแบบของขอมูลที่จะสงออก 
Fillwatersurvey  เปนฟอรมแสดงรายละเอียดในการออกไปสํารวจภาคสนาม ซึ่งประกอบไปดวย 
พื้นที่สํารวจ วันที่เร่ิมสํารวจ วันที่สํารวจเสร็จ และจํานวนตัวอยาง 
Findhead  เปนฟอรมแสดงและแกไข  ขอกําหนดในหนาจอคนหา 
Finditem  เปนฟอรมแสดงและแกไข หัวขอในการคนหา 
Formation  เปนฟอรมแสดงรายชื่อของขอมูลช้ันหินอุมน้ํา 
Getampur  เปนฟอรมที่ใชแกไขหรือบันทึก รายละเอียดของอําเภอ ประกอบดวย ชื่ออําเภอ  ชื่อ
ภาษาอังกฤษ  รหัส  พิกัดทางภูมิศาสตร 
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Getaquifer  เปนฟอรมที่ใชแกไขหรือบันทึก ขอมูลชั้นหินอุมน้ํา 
Getbwd  เปนฟอรมที่ใชแกไขหรือบันทึก ขอมูลลักษณะของน้ําบาดาล 
Getchemtrace  เปนฟอรมที่ใชแกไขหรือบันทึก รายละเอียดของสารเคมีที่ใชในการวิเคราะหคุณ
ภาพน้ํา 
Getfindhead  เปนฟอรมที่ใชเพิ่ม ขอกําหนดในหนาจอคนหา 
Getfinditem  เปนฟอรมที่ใชเพิ่ม หัวขอในการคนหา 
Getformation  เปนฟอรมที่ใชแกไข รายชื่อของขอมูลชั้นหินอุมน้ํา 
Getgridmap เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข การแบงขนาด Grid ของโครงการ 
Getgwrunhead  เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข รายละเอียดของชุดการตรวจวัดระดับน้ํา 
Getgwrunline  เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข รายละเอียดของบอสังเกตการณ 
Getgwrunround  เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข รอบในการตรวจวัดระดับน้ําของบอสังเกต
การณ 
Getmemfile  เปนฟอรมที่ใชในการตั้งคาของระบบ 
Getmuban  เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข รายละเอียดของหมูบาน 
Getname  เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข รายละเอียดของรายชื่อหนวยงานที่เปนเจาของบอ 
Getolescriet  เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข รายละเอียดของชุดคําสั่งสําหรับเรียกใชขอมูล
ภายนอก 
Getproject  เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข รายละเอียดของโครงการ 
Getprovince  เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข รายละเอียดของจังหวัด 
Getpumptype  เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข ประเภทของเครื่องสูบน้ํา 
Getscreen  เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข รายละเอียดของบอน้ําบาดาลในสวนของการเปด
ชองรับน้ํา 
Getsurveyarea  เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข รายละเอียดพื้นที่การสํารวจภาคสนาม 
Getsurveyitem  เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข หัวขอที่ใขในการสํารวจภาคสนาม 
Gettable  เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข รายละเอียดของตําบล 
Getudfform  เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข หนอจอแบบกําหนดเอง 
Getudfmenu  เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข การกําหนดผังเมนูรายงาน 
Getudfrep  เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข รูปแบบรายงานแบบกําหนดเอง 
Getusers  เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข รายละเอียดของผูใช 
Getwatersurvey  เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข รายละเอียดการออกสํารวจพื้นที่ 
Getwell  เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข รายละเอียดของบอบาดาล 
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Getwellstatus  เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข รายละเอียดในการเพิ่มลักษณะของน้ําในบอ
บาดาล 
Getwelltype  เปนฟอรมที่ใชในการเพิ่มหรือแกไข ประเภทของบอน้ําบาดาล 
Gridmap  เปนฟอรมที่ใชแสดงรายละเอียดของ Grid ของโครงการ 
Ggwlevel  เปนฟอรมที่ใชแสดงระดับน้ําที่ตรวจวัดจากบอสังเกตการณ 
Gwrunhead  เปนฟอรมที่ใชแสดงรายชื่อชุดในการตรวจวัดระดับน้ําของบอสังเกตการณ 
Gwrunline  เปนฟอรมที่ใชแสดงหมายเลขบอของบอสังเกตการณ 
Gwrunround  เปนฟอรมที่ใชแสดงรายละเอียดรอบในการตรวจวัดระดับน้ําของบอสังเกตการณ 
Muban  เปนฟอรมที่ใชแสดงรายชื่อหมูบาน รหัสหมูบาน 
Name  เปนฟอรมที่ใชแสดงรายชื่อของหนวยงาน 
Descript  เปนฟอรมที่ใชแสดงชุดคําสั่งสําหรับเรียกใชโปรแกรมภายนอก 
Printdialog  เปนฟอรมที่ใชในการพิมพรายงานตางๆ เชน รายงาน รายละเอียดของบอน้ําบาดาล 
Project  เปนฟอรมที่ใชแสดรายละเอียดของพื้นที่โครงการ 
Province  เปนฟอรมที่ใชแสดรายละเอียดรายชื่อจังหวัด รหัสจังหวัด 
Pumetype  เปนฟอรมที่ใชแสดรายละเอียดของประเภทของเครื่องสูบน้ํา 
Rigthuser  เปนฟอรมที่ใชแสดรายละเอียดของสิทธิในการใชระบบ 
Setudform  เปนฟอรมที่ใชแสดรายละเอียดการกําหนดผังเมนูรายงาน 
Sql Direct  เปนฟอรมที่ใชในการสอบถามขอมูลตางๆ ที่อยูในฐานขอมูล โดยผูใชเปนผูกําหนดเอง 
Surveyarea  เปนฟอรมที่ใชแสดงรายละเอียดพื้นที่สํารวจภาคสนาม 
Surveyitem  เปนฟอรมที่ใชแสดงรายละเอียดหัวขอที่ใชในการสํารวจภาคสนาม 
Surveyline  เปนฟอรมที่ใชแสดงรายละเอียดของขอมูลตางๆ ที่ไปสํารวจภาคสนาม 
Udfform  เปนฟอรมที่ใชแสดงรายชื่อและรหัสของหนาจอที่กําหนดเอง 
Udfrep  เปนฟอรมที่ใชแสดงรายชื่อและรหัสของรายงานที่กําหนดเอง 
Waterservey  เปนฟอรมที่ใชแสดงรายละเอียดการออกสํารวจพื้นที่ ประกอบไปดวย  พื้นที่สํารวจ  
วันที่เร่ิมสํารวจ  วันที่สํารวจเสร็จ  และจํานวนตัวอยาง 
Wellstatus  เปนฟอรมที่ใชแสดงสถานะของบอน้ําบาดาล 
Welltype  เปนฟอรมที่ใชแสดงประเภทของบอบาดาล 
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โปรแกรม GWUSE ประกอบดวยฟอรมตาง ๆ  ดังนี้ 
 
Basic  เปนฟอรมที่ใชกําหนดป พ.ศ. ที่ตองการจัดรูปแบบของระดับน้ําเริ่มตน เพื่อนําเขา Basic 
Package  
Bcf  เปนฟอรมที่ใชกําหนดชั้นน้ําที่ตองการจัดรูปแบบของพารามิเตอร เพื่อนําเขา  BCF Package 
Browseqfut  เปนฟอรมที่แสดงรายการคํานวณอัตราการใชน้ําในอนาคต ประกอบดวย  ชื่อชุดขอ
มูล  ปที่กําหนดในการคํานวณ 
Browseqhist  เปนฟอรมที่แสดงรายการคํานวณอัตราการใชน้ําในอดีต ประกอบดวย ชื่อชุดขอมูล 
ปที่กําหนดในการคํานวณ 
Exportbasic  เปนฟอรมที่ใชในการสงออกขอมูลของระดับน้ํา ในรูปแบบ Text File 
ExportK  เปนฟอรมที่ใชในการสงออกขอมูลของพารามิเตอร ในรูปแบบ Text File 
Exportqfut  เปนฟอรมที่ใชในการสงออกขอมูลของอัตรการใชน้ําในอนาคต 
Exportrain  เปนฟอรมที่ใชในการสงออกขอมูลของขอมูลฝน และขอมูลชนิดของดิน 
Exportrecharge  เปนฟอรมที่ใชในการสงออกขอมูลของขอมูลอัตราการเติมน้ํา 
Exportriver  เปนฟอรมที่ใชในการสงออกขอมูลของขอมูลระดับน้ําในแมน้ํา และสัมประสิทธิ์หนา
ตัดแมน้ํา 
Getqfut  เปนฟอรมที่ใชในการกําหนดป พ.ศ. และกําหนดแฟคเตอรที่ใชในการคํานวณอัตราการ
ใชน้ําในอนาคต 
Getqhist  เปนฟอรมที่ใชในการกําหนดป พ.ศ. และกําหนดแฟคเตอรที่ใชในการคํานวณอัตราการ
ใชน้ําในอดีต 
Recharge  เปนฟอรมที่ใชกําหนดป พ.ศ. ของขอมูลฝนที่ตองการจัดรูปแบบเพื่อนําเขา Recharge 
Package 
River  เปนฟอรมที่ใชจัดรูปแบบของระดับน้ําของแมน้ํา 
Importhead  เปนฟอรมที่ใชในการนําเขาขอมูลระดับน้ําที่คํานวณ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

หนาจอโปรแกรม GWMMI_CU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนาจอโปรแกรม GWMMI

รูปที่ ค-2 จอภาพคนหาขอมลูบอบาดาล

รูปที่ ค-1 จอภาพการเขาสูระบบ

User
Text Box
133



รูปที่ ค-4 จอภาพสงออกขอมูลบอน้ําบาดาล

รูปที่ ค-3 จอภาพผลการคนหาขอมูลบอบาดาล
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รูปที่ ค-5 จอภาพผลการแกไขและบันทึกขอมูลบอบาดาล

รูปที่ ค-6 จอภาพผลเปนรายงานของขอมลูบอน้ําบาดาล
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รูปที่ ค-7 จอภาพผลการแกไขและบันทึกวัดระดับน้ํา

รูปที่ ค-8 จอภาพผลการแกไขและบันทึกสาํรวจภาคสนาม
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รูปที่ ค-9 จอภาพผลการแสดงขอมูลสํารวจสํามะโนประชากร

รูปที่ ค-10 จอภาพผลการแสดงรายชื่อจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน
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รูปที่ ค-11 จอภาพ SQL Direct

รูปที่ ค-12 จอภาพสงออกขอมลูที่เปนคําตอบของ SQL Direct
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รูปที่ ค-13 จอภาพรายละเอียดชุดคําสั่งโปรแกรมภายนอก

รูปที่ ค-14 จอภาพรายการคํานวณปริมาณการใชน้ําในอดีต
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รูปที่ ค-15 จอภาพคํานวณปริมาณการใชน้ําในอดีต

รูปที่ ค-16 จอภาพคํานวณปริมาณการใชน้ําในอนาคต
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รูปที่ ค-17 จอภาพสงออกขอมลูปริมาณการใชน้ํา

รูปที่ ค-18 จอภาพจัดรูปแบบและสงออกขอมูลระดับน้ําเริ่มตน
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รูปที่ ค-19 จอภาพจัดรูปแบบและสงออกขอมูลอัตราการเติมน้ํา

รูปที่ ค-20 จอภาพจัดรูปแบบและสงออกขอมูลพารามิเตอร
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รูปที่ ค-20 จอภาพจัดรูปแบบและสงออกระดับน้ําของแมน้ํา

รูปที่ ค-21 จอภาพนําเขาผลการคํานวณระดับน้ํา
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ตัวอยาง source code ของโปรแกรมจัดการฐานขอมูล 
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ตัวอยาง source code ของโปรแกรมจัดการฐานขอมูล  
 
lnFrom   = This Form.txt From Year.Value 
lnTo  = This Form.txt To Year.Value 
lnFactorID = This Form.pf.Page4.ComboHead.ListItemID 
lcAdjustWell  = ALLTRIM (STR(This Form.pf.Page1.txtAdjustwell.Value,20,4)) 
lcRatio  = ALLTRIM (STR(This Form.pf.Page1.txtWellRatio.Value,20,4)) 
lcConst  = ALLTRIM (STR(This Form.pf.Page1.txtConsumeConstant.Value,20,4)) 
lcHour  = ALLTRIM (STR(This Form.pf.Page1.txtUsageHour.Value,20,4)) 
lcPump  = ALLTRIM (STR(This Form.pf.Page1.txtPumpingRate.Value,20,4)) 
=Sqlexec(gnHandle,"DROP TABLE #tnrd1") 
lcCommand  ="SELECT n.mubanid,n.totalwells,g.ino,g.jno,1 AS kno,g.surveyareaid "+; 
"INTO #tnrd1 "+; 
"FROM  gw2.dbo.nrd n "+; 
"LEFT JOIN gw2.dbo.muban m ON m.id=n.mubanid "+; 
"LEFT JOIN gw2.dbo.grid g ON m.utme >= g.uleast and m.utme < g.lreast and "+; 
"m.utmn <= g.ulnorth and m.utmn > g.lrnorth "+; 
"LEFT JOIN gw2.dbo.surveyarea s ON s.id = g.surveyareaid "+; 
"WHERE m.utme is not null AND g.ino IS NOT NULL AND g.jno IS NOT NULL " 
yy = SqlExec(gnHandle,lcCommand) 
IF yy <= 0 
 =aError( la ) 
 =MessageBox( "ไมสามารถทําตามคําสั่งได"+CHR(13)+; 
 lcCommand+CHR(13)+; 
 la[2],0+16,gcAppName) 
RETURN .F. 
ENDIF 
=Sqlexec(gnHandle,"DROP TABLE #tnrd2") 
lcCommand = "SELECT n.*,i.inactivecell "+; 
"INTO #tnrd2 "+; 
"FROM  #tnrd1 n "+; 
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"LEFT JOIN gw2.dbo.InactiveCell i ON i.ino = n.ino AND i.jno=n.jno AND i.kno=n.kno "+; 
"WHERE i.inactivecell = 1 " 
yy = SqlExec(gnHandle,lcCommand) 
IF yy <= 0 
 =aError( la ) 
 =MessageBox( "ไมสามารถทําตามคําสั่งได"+CHR(13)+;lcCommand+CHR(13)+; 
 la[2],0+16,gcAppName) 
 RETURN .F. 
ENDIF 
lcCommand = "CREATE TABLE #tnrd3 (ino int null,jno int null,kno INT NULL,qConsume 
MONEY NULL,qAgr MONEY NULL)" 
=SqlExec(gnHandle,lcCommand) 
lcCommand = "INSERT #tNrd3 (ino,jno,kno,qConsume,qAgr) "+; 
"SELECT n.ino,n.jno,n.kno, "+; 
"ROUND((((n.totalwells*"+lcAdjustWell+")*(ISNULL(s.wellratio,"+lcRatio+"))/100)*"+lcCon
st+"*1/1000),0) as QConsume,"+; 
"ROUND((ROUND(((ROUND(n.totalwells*"+lcAdjustWell+",0)) -
((ROUND(n.totalwells*"+lcAdjustWell+",0))*(ISNULL(s.wellratio,"+lcRatio+"))/100)),0))* 
ISNULL(s.usagehour,"+lcHour+")*(ISNULL(s.pumpingrate,"+lcPump+"))*60/(1000*30),0) 
AS QAgr "+; 
"FROM  #tNrd2 n "+; 
"LEFT JOIN gw2.dbo.surveyarea s ON s.id = n.surveyareaid " 
yy = SqlExec(gnHandle,lcCommand) 
IF yy <= 0 
 =aError( la ) 
 =MessageBox( "ไมสามารถทําตามคําสั่งได"+CHR(13)+;lcCommand+CHR(13)+; 
 la[2],0+16,gcAppName) 
 RETURN .F. 
ENDIF 
=Sqlexec(gnHandle,"DROP TABLE #tnrd4") 
lcCommand = "CREATE TABLE #tnrd4 ("+;"ino int null,jno int null,kno int null,"+; 
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"year int null,month tinyint null,"+;"qConsume MONEY NULL,"+;"qAgr MONEY NULL)" 
=SqlExec(gnHandle,lcCommand) 
lcCommand = "INSERT #tNrd4 (ino,jno,kno,year,month,qConsume,qAgr) "+; 
"SELECT t.ino,t.jno,t.kno,f1.year,f2.month,"+; 
"f1.fconsume*f2.fconsume*t.qconsume AS qConsume, "+; 
"f1.fagr*f2.fagr*t.qagr AS qAgr "+; 
"FROM #tnrd3 t,gw2.dbo.factoryear f1,gw2.dbo.factormonth f2 "+; 
"WHERE f1.year >= "+ALLTRIM(STR(lnFrom))+" AND f1.year<= "+ALLTRIM(STR(lnTo)) 
yy = SqlExec(gnHandle,lcCommand) 
IF yy <= 0 
 =aError( la ) 
 =MessageBox ("ไมสามารถทําตามคําสั่งได"+CHR(13)+;lcCommand+CHR(13)+; 
 la[2],0+16,gcAppName) 
 RETURN .F. 
ENDIF 
 
lcFile = this.txtFileName.Value 
IF EMPTY(lcFile) 
 =MessageBox( "¡ÃØ³ÒàÅ×Í¡á¿éÁ»ÅÒÂ·Ò§àÊÕÂ¡èÍ¹",0+64,gcAppName) 
 ThisForm.Command1.Click() 
 RETURN .F. 
ENDIF 
gnErrFile = FCREATE( lcFile )  && If not create it 
IF gnErrFile < 0   && Check for error opening file 
 =MessageBox( 'Cannot open or create output file',0+16,gcAppName) 
 RETURN .F. 
ENDIF 
crlf      = CHR(13)+CHR(10) 
ktab  = CHR(9) 
 =SqlExec( gnHandle,"DROP TABLE gw2.dbo.kout") 
 lcCommand = "CREATE TABLE gw2.dbo.kout ( "+; 
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  "id   int identity not null,"+; 
  "UtmE  int null,"+; 
  "UtmN  int null,"+; 
  "k   money null,"+; 
  "CONSTRAINT pkkout PRIMARY KEY CLUSTERED (id)) " 
 = SqlExec( gnHandle, lcCommand ) 
 lcCommand = "INSERT  gw2.dbo.kout (utme,utmn,k) "+;  
   " SELECT b.utme,b.utmn,b.t FROM gw2.dbo.t1 b" 
 =SqlExec( gnHandle,lcCommand) 
DO WHILE ! EOF() 
  lcCommand = "SELECT * FROM  gw2.dbo.kout   " 
  =SqlExec( gnHandle,lcCommand,"output") 
  SELECT output 
  GO TOP 
  lcString =  '"ID" "X" "Y" "k"'+crlf 
  DO WHILE ! EOF() 
    lcLine = ALLTRIM(STR(output.ID))+" "+; 
      ALLTRIM(STR(output.utme))+" "+; 
      ALLTRIM(STR(output.utmn))+" "+; 
      ALLTRIM(STR(output.k,20,4))  
   lcString = lcString + lcLine + crlf 
   skip  
   
  ENDDO 
  =FWRITE( gnErrFile, lcString ) 
  =FFLUSH( gnErrFile ) 
  
 ENDDO          
 =FCLOSE(gnErrFile )   && Close file 
 this.Release() 
RETURN .T. 
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ตารางที่ จ – 1 คาพารามิเตอรที่ใชในแบบจําลองน้ําใตดิน MODFLOW 
 
ลําดับ พารามิเตอร คําที่ใช 

1 สัมประสิทธิ์การกักเก็บ 
(Storage Coefficient) 

5.0 x 10-4 – 1.5 x 10 -3 

2 สัมประสิทธิ์ความจุจําเพาะ 
(Specific Storage) 

0.25 เฉพาะชั้นน้ําชั้นที่ 1 เพราะเปนชั้นน้ําแบบกึ่งมี
ความดัน 

3 สัมประสิทธิ์การซึมผานไดของ
น้ํา (Hydraulic Conductivity)

5.0 - 1.0x10-3 เมตรตอวัน สําหรับ Qcp และ 1.0 x10-1  
- 5.0x102 เมตรตอวัน สําหรับ Qcr 

4 สัมประสิทธิ์การซึมผานไดของ
น้ําในแนวดิ่ง (Vertical 
Hydraulic Conductivity) 

2.0 x 10-5 เมตรตอวัน 

5 ระดับของชั้นน้ําใตดินแตละ
ชั้น (Top and Bottom 
Elevations) 

รูปที่ 5-5 

6 ประเภทของชั้นน้ําใตดิน 
(Type of Each Layer) 

ชั้นที่ 1 เปนชั้นน้ําแบบกึ่งมีความดัน สวนชั้นน้ําชั้นที่ 
2, 3 และ 4 เปนชั้นน้ําแบบมีความดัน 

7 อัตราการเติมน้ํา 
(Recharge Rate) 

5.0 x 10-5  - 5.0 x10-4 เมตรตอวัน (18-180 มิลลิเมตร
ตอป 
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                                                             ที่มา: Anderson M. P., and Woessner W. W. (1992) 
 

รูปที่ จ -1คาสัมประสิทธิ์การซึมผานของน้ําเสนอโดยHeath (1983) 
 

ตารางที่ จ-2 การจําแนกประเภทของวัสดุทองน้ําตามขนาด เสนอโดยMorris and 
Johnson(1967) อางอิงใน Todd,1980) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Todd(1980)
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ตารางที่ จ-3 คาความพรุนของวัสดุทองน้ํา เสนอโดย Morris and Johnson(1967)  

 
 
ตารางที่ จ-4  คา Specific Storage ของวัสดุชั้นน้ํา ปรับปรุงโดย Domenico(1972)  
 

 
                                                             ที่มา: Anderson M. P., and Woessner W. W. (1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Todd(1980) 
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ผลการคํานวณจากแบบจําลองการไหลของน้ําใตดิน 
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Computed vs. Observed Values
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กรณีฤดูแลง เดือน เมษายน พ.ศ. 2532
ช้ันที่ 1

Mean Error = -3.39

Mean Absolute Error = 3.39

Root Mean Square Error = 3.48

กรณีฤดูแลง เดือน เมษายน พ.ศ. 2532
ช้ันที่ 2

Mean Error = 1.15

Mean Absolute Error = 1.15

Root Mean Square Error = 1.15

กรณีฤดูแลง เดือน เมษายน พ.ศ. 2532
ช้ันที่ 3

Mean Error = 1.38

Mean Absolute Error = 1.38

Root Mean Square Error = 1.38

กรณีฤดูแลง เดือน เมษายน พ.ศ. 2532
ช้ันที่ 4

Mean Error = 

Mean Absolute Error =

Root Mean Square Error =

*หมายเหตุ ไมมีบอสังเกตการณ
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กรณีฤดูฝน เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2532
ช้ันที่ 1

Mean Error = -2.43

Mean Absolute Error = 2.43

Root Mean Square Error = 2.43

กรณีฤดูฝน เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2532
ช้ันที่ 2

Mean Error = 0.90

Mean Absolute Error = 0.90

Root Mean Square Error = 0.90

กรณีฤดูฝน เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2532
ช้ันที่ 3

Mean Error = -0.67

Mean Absolute Error = 0.67

Root Mean Square Error = 0.67

กรณีฤดูฝน เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2532
ช้ันที่ 4

Mean Error = 0.71

Mean Absolute Error = 0.71

Root Mean Square Error = 0.71
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กรณีฤดูแลง เดือน เมษายน พ.ศ. 2534
ช้ันที่ 1

Mean Error = 0.46

Mean Absolute Error = 0.78

Root Mean Square Error = 0.90

กรณีฤดูแลง เดือน เมษายน พ.ศ. 2534
ช้ันที่ 2

Mean Error = -4.76

Mean Absolute Error = 4.76

Root Mean Square Error = 4.76

กรณีฤดูแลง เดือน เมษายน พ.ศ. 2534
ช้ันที่ 3

Mean Error = 0.76

Mean Absolute Error = 0.76

Root Mean Square Error = 0.76

กรณีฤดูแลง เดือน เมษายน พ.ศ. 2534
ช้ันที่ 4

Mean Error = -0.25

Mean Absolute Error = 0.25

Root Mean Square Error = 0.25
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กรณีฤดูฝน เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2534
ช้ันที่ 1

Mean Error = 2.97

Mean Absolute Error = 2.97

Root Mean Square Error = 3.04

กรณีฤดูฝน เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2534
ช้ันที่ 2

Mean Error = 

Mean Absolute Error =

Root Mean Square Error =

* หมายเหตุ ไมมีบอสังเกตการณ

กรณีฤดูฝน เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2534
ช้ันที่ 3

Mean Error = -0.07

Mean Absolute Error = 0.07

Root Mean Square Error = 0.07

กรณีฤดูฝน เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2534
ช้ันที่ 4

Mean Error = 4.21

Mean Absolute Error = 4.21

Root Mean Square Error = 4.21

5

0 -5

-5

X

Y

Z

5

0 -5

-5

X

Y

Z

Computed vs. Observed Values

Observed

C
o
m
p
u
t
e
d

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

10.50

11.00

11.50

12.00

12.50

13.00

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0

Computed vs. Observed Values

Observed

C
o
m
p
u
t
e
d

-4.70

-4.60

-4.50

-4.40

-4.30

-4.20

-4.10

-4.00

-3.90

-3.80

-3.70

-3.60

-3.50

-3.40

-3.30

-3.20

-3.10

-3.00

-2.90

-2.80

-2.70

-2.60

-2.50

-2.40

-5.00 -4.50 -4.00 -3.50 -3.00 -2.50 -2.00

Computed vs. Observed Values

Observed

C
o
m
p
u
t
e
d

-9.33

-8.83

-8.33

-7.83

-7.33

-6.83

-6.33

-5.83

-5.33

-4.83

-4.33

-3.83

-3.33

-2.83

-2.33

-10.0 -7.5 -5.0 -2.5 0.0

User
Text Box
157



2015 15

10

10

5

5

5 0

0
-5 -5-10-15-20

X

Y

Z

15 10
10

5

0

X

Y

Z

5

0

0

00

-5

X

Y

Z

5

0 -5

-5

X

Y

Z

กรณีฤดูแลง เดือน เมษายน พ.ศ. 2537
ช้ันที่ 1

Mean Error = 1.59

Mean Absolute Error = 2.06

Root Mean Square Error = 2.47

กรณีฤดูแลง เดือน เมษายน พ.ศ. 2537
ช้ันที่ 2

Mean Error = 2.69

Mean Absolute Error = 3.62

Root Mean Square Error = 4.23

กรณีฤดูแลง เดือน เมษายน พ.ศ. 2537
ช้ันที่ 3

Mean Error = 1.09

Mean Absolute Error = 1.94

Root Mean Square Error = 2.26

กรณีฤดูแลง เดือน เมษายน พ.ศ. 2537
ช้ันที่ 4

Mean Error = -2.30

Mean Absolute Error = 2.30

Root Mean Square Error = 2.58
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กรณีฤดูฝน เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2537
ช้ันที่ 1

Mean Error = 0.30

Mean Absolute Error = 1.82

Root Mean Square Error = 2.20

กรณีฤดูฝน เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2537
ช้ันที่ 2

Mean Error = 2.12

Mean Absolute Error = 2.12

Root Mean Square Error = 2.49

กรณีฤดูฝน เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2537
ช้ันที่ 3

Mean Error = 0.97

Mean Absolute Error = 1.07

Root Mean Square Error = 1.53

กรณีฤดูฝน เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2537
ช้ันที่ 4

Mean Error = 

Mean Absolute Error =

Root Mean Square Error =
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กรณีป พ.ศ. 2542   ช้ันที่ 1

Mean Error = 0.37

Mean Absolute Error = 1.29

Root Mean Square Error = 1.59

กรณีป พ.ศ. 2542 ช้ันที่ 2

Mean Error = -0.23

Mean Absolute Error = 1.00

Root Mean Square Error = 1.20

กรณีป พ.ศ. 2542 ช้ันที่ 3

Mean Error = -1.22

Mean Absolute Error = 1.22

Root Mean Square Error = 1.31

กรณีป พ.ศ. 2542 ช้ันที่ 4

Mean Error =  -1.85

Mean Absolute Error =  1.88

Root Mean Square Error = 2.30
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ผลการคํานวณระดับน้ํา ช้ันที่ 1
จากจําลองการไหลของน้ําใตดิน
กรณี ฤดูแลง พ.ศ. 2545

Mean Error = -0.03
Mean Absolute Error = 1.18
Root Mean Square Error = 1.43

ผลการคํานวณระดับน้ํา ช้ันที่ 2
จากจําลองการไหลของน้ําใตดิน
กรณี ฤดูแลง พ.ศ. 2545

Mean Error = 0.16
Mean Absolute Error = 0.93
Root Mean Square Error = 1.09

ผลการคํานวณระดับน้ํา ช้ันที่ 3
จากจําลองการไหลของน้ําใตดิน
กรณี ฤดูแลง พ.ศ. 2545

Mean Error = -1.18
Mean Absolute Error = 1.21
Root Mean Square Error = 1.59

ผลการคํานวณระดับน้ํา ช้ันที่ 4
จากจําลองการไหลของน้ําใตดิน
กรณี ฤดูแลง พ.ศ. 2545

Mean Error = -1.91
Mean Absolute Error = 1.91
Root Mean Square Error = 2.12
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ผลการคํานวณระดับน้ํา ช้ันที่ 1
จากจําลองการไหลของน้ําใตดิน
กรณี ฤดูฝน พ.ศ. 2545

Mean Error = 0.56
Mean Absolute Error = 1.51
Root Mean Square Error = 1.73

ผลการคํานวณระดับน้ํา ช้ันที่ 2
จากจําลองการไหลของน้ําใตดิน
กรณี ฤดูฝน พ.ศ. 2545

Mean Error = 0.16
Mean Absolute Error = 0.93
Root Mean Square Error = 1.09

ผลการคํานวณระดับน้ํา ช้ันที่ 3
จากจําลองการไหลของน้ําใตดิน
กรณี ฤดูฝน พ.ศ. 2545

Mean Error = -1.28
Mean Absolute Error = 1.58
Root Mean Square Error = 1.94

ผลการคํานวณระดับน้ํา ช้ันที่ 4
จากจําลองการไหลของน้ําใตดิน
กรณี ฤดูฝน พ.ศ. 2545

Mean Error = -1.91
Mean Absolute Error = 1.91
Root Mean Square Error = 2.14
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ผลลัพธของโปรแกรม GWUSE เพื่อสงออกไปยังแบบจําลองน้ําใตดิน  
 
รูปที่ ช-1 แสดงการใชระบบฐานขอมูลในการสรางไฟลของขอมูลการใชน้ําใตดินในพื้นที่ของ ป พ.ศ. 
2542   โดยมีลักษณะเปน Text File  และมีรูปแบบเพื่อนําเขาในชุดการคํานวณ Well Package  ซึ่ง
ประกอบไปดวย  จํานวนบอน้ําใตดินทั้งหมด  ชั้นน้ํา  แถว  คอลัมน   และปริมาณการสูบน้ํา   
 
 
 
 

 

จํานวนบอนํ้าใตดินท้ังหมด

 
 

รูปที่ ช-1 ไฟลนําเขา Well Package 
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รูปที่ ช-2 แสดงการใชระบบฐานขอมูลในการสรางไฟลของขอมูลระดับน้ําในพืน้ที่ของป พ.ศ. 2542  
โดยมีลักษณะเปน Text File  และมีรูปแบบเพื่อนาํเขาในชดุการคํานวณ  Basic Package  ซึ่ง
ประกอบไปดวย พิกัดภูมศิาสตร และคาระดับน้าํใตดิน เพื่อนําไปใชเปนคาระดับน้ําเริ่ม
ตน(Starting Head)  ในการคํานวณ 
 
 
 
 

พิกัดภูมิศาสตร
ตะวันออก-ตะวันตก

พิกัดภูมิศาสตร เหนือ - ใต

คาระดับนํ้าใตดิน

 
 
 

รูปที่ ช-2 ไฟลนําเขา Basic Package 
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รูปที่ ช-3 แสดงการใชระบบฐานขอมูลในการสรางไฟลของขอมูลปริมาณฝนในพืน้ที่ของป พ.ศ. 
2542  โดยมลีักษณะเปน Text File และมีรูปแบบเพือ่นําเขาในชุดการคํานวณ  Basic Package  
ซึ่งประกอบไปดวย พกิัดภูมิศาสตร และคาปริมาณฝน  เพื่อนาํไปใชเปนอัตราการเติมน้ํา ในการ
คํานวณ 
 
 
 
 

พิกัดภูมิศาสตร
ตะวันออก-ตะวันตกพิกัดภูมิศาสตร เหนือ - ใต

ปริมาณฝน

 
 

รูปที่ ช-3 ไฟลนําเขา Rechage Package 
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รูปที่ ช-4 แสดงการใชระบบฐานขอมูลในการสรางไฟลของคาสัมประสิทธิก์ารซึมผานไดของน้าํใน
พื้นที่ของป พ.ศ. 2542  โดยมลีักษณะเปน Text File และมีรูปแบบเพือ่นําเขาในชุดการคํานวณ  
Block Center Flow Package  ซึ่งประกอบไปดวย พิกัดภูมิศาสตร และคาสัมประสิทธิ์การซึมผาน  

 
 
 
 

 

 

พิกัดภูมิศาสตร
ตะวันออก-ตะวันตกพิกัดภูมิศาสตร เหนือ - ใต

สัมประสิทธิ์การซึมผานไดของนํ้า

 
  

รูปที่ ช-4 ไฟลนําเขา Block Center Flow Package 
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รูปที่ ช-5 แสดงการใชระบบฐานขอมูลในการสรางไฟลของคาระดับน้ําในแมน้ําในพืน้ที่ของป พ.ศ. 
2542   โดยมลีักษณะเปน Text File  และมีรูปแบบเพือ่นําเขาในชุดการคํานวณ  River  Package  
ซึ่งประกอบไปดวย  พิกัดภูมิศาสตร  และคาระดับน้ําของแมน้ํา 

 
 
 
 

พิกัดภูมิศาสตร
ตะวันออก-ตะวันตกพิกัดภูมิศาสตร เหนือ - ใต

ระดับนํ้าของแมนํ้า

 
 

รูปที่ ช-5 ไฟลนําเขา River  Package 
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เกิด  7  ตุลาคม  2521   กรุงเทพมหานคร 
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