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บทคดัย่อ 

นบัวนัจาํนวนประชากรในเขตเมอืงกจ็ะเพิม่มากขึน้  การขยายตวัของเมอืงและทีอ่ยู่อาศยักข็ยายตาม  

การก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน (infrastructures) กต็อ้งสรา้งเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย  ในเขตเมอืงทีม่กีาร

วางผังเมืองรวมไม่ดีพอ การเกิดขึ้นของสิ่งก่อสร้างและการใช้ที่ดินไม่เป็นระเบียบทําให้การจัด

สาธารณูปโภคเป็นไปอย่างยากลําบาก เช่น การจดัการระบบประปา ระบบระบายน้ําเสยี เป็นต้น 

ประชาชนและสถานประกอบการบางแหง่ใชน้ํ้าใตด้นิระดบัตื้นในการอุปโภคบรโิภคซึง่อาจจะปนเป้ือน

มลพษิจากแหล่งต่างๆ เช่น จากสถานีบรกิารน้ํามนั โรงงานอุตสาหกรรม ฟารม์เลี้ยงสตัว์ บ่อฝงักลบ

ขยะทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน   

 งานวิจยันี้เลอืกพื้นทีศ่กึษาในเขต เทศบาลนครอุบลและเทศบาลเมอืงวารนิชําราบ จงัหวดั

อุบลราชธานีซึ่งมีพื้นที่ติดกันโดยมีแม่น้ํามูลคัน่กลาง  สร้างแบบจําลองโดยใช้โปรแกรม Visual 

MODFLOW Pro 4.1 ในขัน้แรกจําลองการไหลของน้ําใตด้นิ สอบเทยีบค่า  เทยีบกบัระดบัน้ําในบ่อ

สงัเกตการณ์ผลทีไ่ด้ระดบัน้ําในบ่อกบัแบบจําลองอยู่ในเกณฑท์ีย่อมรบัได้ ต่อมาจําลองแหล่งกําเนิด

มลพษิ ณ เวลา 365 วนั 1,825 วนั และ 3,650 วนั พบว่าการเคลื่อนทีข่องมลพษิ  เคลื่อนไปตามทศิ

ทางการไหลของน้ําใตด้นิและไหลลงสู่แม่น้ํามลู ทัง้นี้การทดลองตอ้งรอผลการสอบเทยีบความเขม้ขน้
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ของมลพษิตามทีก่าํหนดในแบบจาํลอง ในอนาคตผลการทดลองนี้จะใชใ้นการสรา้งแผนทีค่วามเสีย่งซึง่

จะเป็นประโยชน์ในการวางผงัเมอืงรวม  การจดัการน้ําใตด้นิ และการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มต่อไป  

ABSTRACT  

Many factors, e.g. transportations, economic, commercial plan, safety, air pollution or 

architecture, have been normally considered in town planning.  However, groundwater 

protection may be not generally considered in town planning in many countries. The best 

town planning for economic or transportation may directly lead to high risk to damage 

groundwater resource, especially in terms of groundwater contamination generated by, for 

example, gas stations, factories or car services.  This contamination could easily affect quality 

of shallow groundwater which has been widely used as consuming water by surrounding 

people.  

The present research aims to evaluate the current town planning, a case study of 

Ubonratchathani Thailand, in the aspect of groundwater protection consideration. Groundwater 

system information has been collected and, coupled with possibility of  groundwater 

contamination due to various land use, simulated in groundwater modeling using Visual 

MODFLOW Pro 4.1.  The simulation, calculating for 365, 1825 and 3650 days, does not only 

evaluate the present town planning but also guide to steps of town planning including 

sustainable groundwater protection in the future. 

 

คาํสาํคญั:  shallow groundwater; contaminant transports; visual modflow; vulnerability maps;   

1. บทนํา 

การเพิม่ขึน้ของประชากรและการพฒันาเศรษฐกจิทาํใหค้วามต้องการใชพ้ืน้ทีเ่พื่อพฒันาเพิม่มากขึน้ 

นอกจากนี้การเพิม่ขึ้นของพื้นที่อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศยั พื้นที่เพื่อการพาณิชย์ โรงพยาบาล  การ

ก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานของหน่วยงานของรฐั การก่อสรา้งระบบฝงักลบขยะ  ยงัเป็นเหตุใหเ้กดิ

มลพษิทัง้ทางอากาศ ทางดนิ  และทางน้ํา เชน่ น้ําผวิดนิและน้ําใตด้นิ  

 น้ําใตด้นิระดบัตื้น(shallow groundwater)มโีอกาสทีจ่ะปนเป้ือนมลพษิไดง้า่ยซึง่แหล่งมลพษิ

อาจจะเกดิจากหลายสาเหตุดงัแสดงในภาพที ่1 เช่น การรัว่ซมึของน้ํามนัเชือ้เพลงิ น้ํามนัเครื่องจากอู่

รถยนต ์การรัว่ซมึของทอ่โสโครกและทอ่น้ําทิง้จากทีพ่กัอาศยั โรงพยาบาล การรัว่ซมึของระบบฝงักลบ

ขยะ พืน้ทีก่ารเกษตร ฟารม์เลีย้งสตัวแ์ละน้ําทา่ในเขตเมอืงเป็นตน้ (Fetter and Fetter,2008) จากการ

ทีป่ระชาชนและสถานประกอบการสว่นหนึ่งยงัใชน้ํ้าใตด้นิระดบัตื้นในการอุปโภคบรโิภคอย่างต่อเนื่อง 

ทัง้นี้อาจจะเนื่องจากน้ําใตด้นิมขีอ้ดหีลายอยา่ง เชน่ มกัจะปราศจากจุลนิทรยี ์ มอีณุหภูมคิงที ่ มคีวาม

ขุ่นน้อย  และมกัจะพบได้ในบรเิวณทีอ่าจจะไม่มน้ํีาผวิดนิอยู่เลย(ทวีศกัดิ ์ ระมงิค์วงศ์ ,2546) จึงมี

ความเสี่ยงสูงที่จะได้รบัมลพษิเขา้สู่ร่างกายอนัจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในประเทศไทยมี

การศกึษาถงึผลกระทบเนื่องจากมลพษิทีม่ต่ีอน้ําใตด้นิ เช่น การศกึษาการปนเป้ือนของสารประกอบ

อนิทรยีร์ะเหยงา่ยในน้ําใตด้นิบรเิวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือของ แฟรดาซ์ และคณะ(2550) การ
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ประเมนิการปนเป้ือนของสารประกอบอนิทรยีร์ะเหยงา่ยในน้ําใตด้นิบรเิวณทีฝ่งักลบมลูฝอยชุมชนของ

วจิติร  ศรวีงษ์(2549) เป็นตน้ 

 งานวจิยันี้จําลองการไหลของน้ําใตด้นิโดยใชโ้ปรแกรม Visual MODFLOW Pro 4.1  ซึ่ง

ไดร้บัการยอมรบัอยา่งแพร่หลายและเป็นโปรแกรมมาตรฐานในการสรา้งแบบจําลอง(ทวศีกัดิ ์ ระมงิค์

วงศ ์,2546, วจิติร  ศรวีงษ์, 2549)   โดยเลอืกพืน้ทีใ่นเขตอาํเภอเมอืงและอาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดั

อบุลราชธานี สอบเทยีบแบบจาํลองแบบ  transient และจาํลองแหล่งกาํเนิดมลพษิในตําแหน่งทีค่าด

ว่าจะปล่อยมลพษิลงสูร่ะบบน้ําใตด้นิ  ผลจากงานวจิยันี้อาจจะสามารถใชเ้ป็นตน้แบบในการศกึษาการ

ปนเป้ือน  การกระจายของมลพษิ  สรา้งเป็นแผนที่ความอ่อนไหว(vulnerability map) ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ในการวางแผนการใชน้ํ้าบาดาล และการวางผงัเมอืงรวมเพือ่ใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม   

 
 

ภาพท่ี 1 แหล่งกาํเนิดมลพษิ  การปนเป้ือนน้ําใตด้นิระดบัตืน้ (Fetter and Fetter.,2008) 

2. พื้นท่ีศึกษาและขัน้ตอนการศึกษา 

พืน้ทีศ่กึษาในโครงการวจิยันี้จะครอบคลุมเขตชุมชนใน อาํเภอเมอืงและ อาํเภอวารนิชาํราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี  ดังแสดงในภาพที่ 2 โดยวิธีการศึกษาจะใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Visual 

MODFLOW Pro 4.1 สรา้งแบบจําลอง 3 มติแิละจําลองสภาพการไหลของน้ําใตด้นิโดยมขี ัน้ตอน

การศกึษาดงันี้ 

2.1  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ขอ้มลูทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการสรา้งแบบจาํลองมหีลากหลายแหล่งดงันี้ 

1.  ขอ้มลูทางธรณีวทิยาทัว่ไป เชน่ แผนทีภ่มูปิระเทศ ขอ้มลูหลุมเจาะ(boring log) ระดบัเสน้ชัน้ความ

สงูของภมูปิระเทศ ไดม้าจากกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

2.  ขอ้มลูระดบัน้ําบาดาล บ่อสงัเกตการณ์ และขอ้มลูการใชน้ํ้าบาดาลแบ่งเป็น 4 ส่วนคอื  ส่วนทีห่นึ่ง

บ่อบาดาลทีเ่จาะโดยหน่วยงานราชการไดร้บัความอนุเคราะหข์อ้มลูจากกรมทรพัยากรน้ําบาดาล  ส่วน

ทีส่องบ่อบาดาลทีเ่ป็นของเอกชนได้ขอ้มูลจากฝ่ายทรพัยากรน้ําบาดาลจงัหวดัอุบลราชธานี  ส่วนที่

สามเป็นบ่อสงัเกตการณ์ไดจ้ากการเดนิสาํรวจบ่อน้ําบาดาลในพืน้ทีศ่กึษาแลว้จงึวดัพกิดัและระดบัน้ํา

ดงัแสดงในภาพที ่3  ส่วนทีส่ ีเ่จาะเพิม่เตมิใหก้ระจายคลุมพืน้ทีจ่ํานวน 8 บ่อ ความลกึประมาณ 25 

เมตร ดงัแสดงตาํแหน่งหลุมเจาะในภาพที ่2  
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ภาพท่ี 2 พืน้ทีว่จิยัและตาํแหน่งบ่อสงัเกตการณ์ ครอบคลุมบางสว่นของ อ.วารนิชาํราบ และ อ.เมอืง 

จ.อบุลราชธาน ี

 

 
ภาพท่ี 3 การวดัระดบัน้ําบาดาลและพกิดัของตาํแหน่งบ่อสงัเกตการณ์ 

 

3.  อุทกวทิยาของแม่น้ํามลูอา้งองิขอ้มลูของสถานีตรวจวดัน้ํา M7 ของสาํนักชลประทานที ่7 จงัหวดั

อุบลราชธานีโดยเป็นระดบัน้ํารายวนัตัง้แต่ พ.ศ. 2497 ถงึ พ.ศ. 2551 ระดบัน้ําลํามลูน้อยและหว้ยวงั

นองไดจ้ากการวดัเอง  สว่นแหล่งน้ําทีเ่หลอืประกอบดว้ย  หนองบวั หนองมว่ง หว้ยฉิม หว้ยนามนึ กุด

ศรมีงัคละ กดุปลาขาว และกดุฤาไชย ไมล่งขอ้มลูในแบบจาํลอง 

5.  คา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่น  ใชผ้ลการเจาะสาํรวจเพิม่ดงัแสดงในตารางที ่1 

BH-4 

BH-5 

BH-1 

BH-6 

BH-2 BH-7 

BH-3 
BH-8 

แมน้ํ่ามลู 

อ.วารนิชาํราบ 

อ.เมอืง 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มลูบ่อสงัเกตการณ์ทีเ่จาะเพิม่เตมิ 

ลําดบั สถานที่ 

Transmissivity 

T 

(m2/day) 

Storage 

Coefficient 

,S 

Permeability 

,K 

(m/sec) 

Permeability 

(d10)K 

(m/sec) 

ระดบัน้ําใต้

ดนิ 

(จากผวิดนิ

,ม.) 

วนัที่ หมายเหตุ 

1 BH-1 608.29 2.70x10-2 7.040x10-4 - -1.60 05/10/52 D10<<0.1mm 

2 BH-2 865.97 3.17x10-3 1.002x10-3 2.5x10-4 -0.85 08/10/52 D10=0.15mm 

3 BH-3 672.14 5.25x10-4 7.780x10-4 3.92x10-5 -0.87 10/10/52 D10=0.07mm 

4 BH-4 - - 5.35x10-6 - -6.16 17/6/53 D10<<0.1mm 

5 BH-5 - - 5.95x10-6 - -5.84 15/6/53 D10<<0.1mm 

6 BH-6 114.65 5.90x10-3 1.33x10-4 2.80x10-4 -5.66 15/6/53 D10=0.16mm 

7 BH-7 - - 2.23x10-6 2.88x10-5 -7.20 16/6/53 D10=0.06mm 

8 BH-8 - - 1.48x10-6 - -4.41 14/6/53 D10<<0.1mm 

 

 

2.2  การสร้างแบบจาํลองแนวความคิด (conceptual model) 

การสร้างแบบจําลองแนวความคิดเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านอุทกธรณีวิทยาร่วมกบัข้อมูลด้าน

สิง่แวดลอ้มอืน่ๆ เชน่ ขอ้มลูระดบัน้ําใตด้นิ ลกัษณะของชัน้หนิอุม้น้ําลกัษณะภูมปิระเทศ  การใชท้ีด่นิ  

ปริมาณน้ําฝน  ข้อมูลการใช้น้ําบาดาลโดยใช้ข้อมูลเหล่านี้สร้างแผนที่และรูปตัดขวางต่างๆตาม

รายละเอยีดดงันี้ 

1.  การสรา้งภาพตดัขวางไดจ้ากการแปลความหมายจากขอ้มลูหลุมเจาะจํานวน 8 หลุม ดงัแสดงใน

ภาพที ่2 ขอ้มลูจากกรมทรพัยากรน้ําบาดาล ขอ้มลูดนิจากกรมโยธกิารและผงัเมอืง 

2.  การแบ่งเสน้กรดิ  ในแบบจําลองนี้กาํหนดพืน้ทีต่ามแนวแกน X มรีะยะทาง 13,000 เมตร  ใน

แนวแกน Y มรีะยะทาง 15,000 เมตร รวมพืน้ทีแ่บบจาํลอง 195,000,000 ตารางเมตร สว่นพืน้ทีศ่กึษา

ประมาณ 97,000,000 ตารางเมตร  ส่วนในแนวแกน Z แบ่งเป็น 3 ชัน้ โดยแบ่งตามลกัษณะของดนิ 

คา่สมัประสทิธิก์ารซมึผ่าน  และระดบัน้ําใตด้นิ ซึง่มผีลทาํใหม้จีํานวนหน่วยย่อย(cell) เท่ากบั 53,040 

หน่วยย่อยโดยกําหนดใหพ้ื้นผวิชัน้บนของแบบจําลองมคี่าระดบัความสูงตามภูมปิระเทศโดยอา้งองิ

ตามระดบัน้ําทะเลปานกลางและกาํหนดความหนาของแต่ละชัน้ดงัแสดงในภาพที ่4 

3.  โปรแกรมสําเรจ็รูป Visual MODFLOW Pro 4.1 ซึง่ในชุดของโปรแกรมนี้จะประกอบด้วย 

MODFLOW, MODFLOW-SURFACT, MODPATH, ZoneBudget, MT3Dxx/RT3D, MGO และ 

WinPEST ซึง่เป็นการพฒันาของ Waterloo Hydrologic Inc. 
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ภาพท่ี 4  ภาพแสดงหน่วยยอ่ย การแบ่งชัน้อุม้น้ําในแบบจาํลอง 

2.3  การกาํหนดขอบเขตและเงื่อนไขเร่ิมต้น 

การสรา้งแบบจําลองนี้ไดก้าํหนดขอบเขตของแบบจําลองตามสภาพภูมปิระเทศซึ่งมแีม่น้ําขนาด

ใหญ่คัน่ระหว่างกลางและบรเิวณใกลแ้มน้ํ่ามลูกบัลาํมลูน้อยเป็นทีร่าบชุ่มน้ํา  ในบรเิวณฝ ัง่ อ.เมอืงเป็น

ทีร่าบและจะลาดชนัมากขึน้เมือ่ใกลก้บัฝ ัง่แมน้ํ่า  ในขณะทีฝ่ ัง่ อาํเภอวารนิชาํราบจะเป็นทีร่าบชุ่มน้ําใน

บรเิวณกว้างครอบคลุมกุดศรมีงัคละและกุดปลาขาวหลงัจากนัน้จะเพิม่ความลาดชนัขึน้  จงึกําหนด

รายละเอยีดของแบบจาํลองดงันี้ 

1. ขอบเขตทีไ่มม่กีารไหลของน้ําบาดาล (no-flow boundary) กาํหนดใหส้ดมภ์แรกดา้นทศิตะวนัตก

ของแบบจําลองยกเว้นหน่วยย่อยทีเ่ป็นแม่น้ําและสดมภ์สุดทา้ยด้านทศิตะวนัออกยกเว้นหน่วย

ยอ่ยทีเ่ป็นแมน้ํ่า 

2. ขอบเขตทีม่รีะดบัน้ําคงที ่(constant-head boundary) กาํหนดใหแ้ถวแรกดา้นทศิเหนือและแถว

สุดทา้ยดา้นทศิใตม้รีะดบัน้ําคงทีเ่ท่ากบั 124 เมตรและ 123 เมตร ตามลําดบั จากระดบัน้ําทะเล

ปานกลางซึง่อา้งองิจากระดบัน้ําในบ่อสงัเกตการณ์ดงัแสดงในภาพที ่5 

3. หน่วยย่อยทีไ่ม่ทาํงาน (inactive cell) กาํหนดใหช้ัน้ทีส่ามเป็นหน่วยย่อยทีไ่ม่ทาํงานเนื่องจากมี

คา่สมัประสทิธิก์ารซมึผ่านตํ่ามากเมื่อเทยีบกบัชัน้ทีห่นึ่งและสองและในงานวจิยันี้ศกึษาน้ําใตด้นิ

ระดบัตืน้ 

4. เงือ่นไขเริม่ตน้ (initial condition) กาํหนดใหช้ัน้น้ําทีท่าํการศกึษาเป็นชัน้น้ําไรแ้รงดนั  ชัน้น้ําเป็น

เนื้อเดยีวกนัและมคีณุสมบตักิารไหลของน้ําเทา่กนัทกุทาง 

ชัน้ที ่1 
ชัน้ที ่2 

ชัน้ที ่3 

แมน้ํ่ามลู 
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5. บ่อ (well) แบ่งเป็นขอ้มลูจากการเดนิสาํรวจ 20 บ่อและจากกรมทรพัยากรน้ําบาดาลจํานวน 37 

บ่อซึง่ทอ่กรองของบ่อทัง้หมดอยูใ่นชัน้น้ําไรแ้รงดนั และบ่อสงัเกตการณ์จากการเจาะเพิม่เตมิที่

ความลกึ 25 เมตร จาํนวน 8 บ่อ ดงัขอ้มลูแสดงในตารางที ่1 

 

 
ภาพท่ี 5  แสดงเงือ่นไขขอบเขตของแบบจาํลอง  ระดบัน้ําคงทีแ่ละแมน้ํ่า 

 

2.4  การประมวลผลเปรียบเทียบกบัข้อมลูจริง (calibration) 

การปรบัเทยีบแบบจําลองทาํโดยการสัง่ใหโ้ปรแกรมทาํงานแลว้นําผลทีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบกบั

ขอ้มลูจรงิทีต่รวจวดัไดใ้นสนาม  ในการสัง่แต่ละครัง้การประมวลผลจะหยุดกต่็อเมื่อหน่วยย่อยหนึ่ง  มี

ผลต่างของระดับน้ําที่ได้จากการคํานวณในครัง้ปจัจุบัน  แตกต่างจากครัง้ก่อนไม่เกินค่า  ความ

แตกต่างระหว่างรอบคาํนวณ (convergence criteria) ทีก่าํหนดไว ้ ในงานวจิยันี้กาํหนดค่าไว ้0.0001 

เมตร เมื่อสิ้นสุดการทํางานในแต่ละครัง้จะนําผลการจําลองมาเปรียบเทียบกับข้อมูลจริง  โดย

กาํหนดใหม้คีวามแตกต่างของระดบัน้ําไมเ่กนิ 1.5 เมตรซึง่ความแตกต่างนี้คาํนวณจากสมการ 

 
 

ขอบเขตทีม่ี

ระดบัน้ํา

 

--------------- (1) 
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ผลต่างทีไ่ดข้ ึน้อยูก่บัขนาดของบรเิวณจาํลองดงัแสดงในตารางที ่2 

 

ตารางท่ี 2  เกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการจาํลองการไหลของน้ําบาดาล  
ขนาดบรเิวณจาํลอง (เมตร) ผลต่าง (เมตร) 

>100,000 2 

10,000-99,999 1.5 

1,000-9,999 1 

100-999 0.5 

<100 0.1 

 

การจาํลองธรรมชาตกิารไหลของน้ําบาดาล  ไดผ้ลทีเ่กดิขึน้เป็นไปตามระดบัความสงูของภมูปิระเทศ

ดงัแสดงในภาพที ่ 6 ซึง่แสดงเสน้สมศกัดิ(์equipotential)จะพบว่าระดบัน้ําดา้นทศิเหนือสงูสดุประมาณ 

125 เมตรและลดตํ่าลงตามระดบัภมูปิระเทศสว่นดา้นทศิใตร้ะดบัน้ําสงูสดุ 129 เมตร ซึง่จากภาพที ่7 

สามารถทีจ่ะประมาณทศิทางการไหลของน้ําบาดาลจากเวกเตอรค์วามเรว็ได ้  สว่นเสน้การไหล 

(streamline) อาจจะเขยีนขึน้โดยดจูากเวกเตอรค์วามเรว็ 

 
 

ภาพท่ี 6  เสน้ สมศกัดิ ์เมือ่เวลา 365 วนั 
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ภาพท่ี 7  velocities line  เมือ่เวลา 365 วนั 

 

การสอบเทยีบนี้ใชผ้ลลพัธจ์ากการทาํงานของโปรแกรมภายใตก้ารจาํลองแบบ transient state ที่

เวลา 365 วนัโดยเทยีบเฮดกบับ่อจาํลองจาํนวน 13 บ่อผลทีไ่ดแ้สดงในภาพที ่7 ซึง่ไดค้า่ Root-mean-

squared = 1.243 เมตร ซึง่อยูใ่นเกณฑท์ีย่อมรบัไดด้งัแสดงในตารางที ่2 และไดค้า่ absolute mean 

square error = 0.959 เมตร ซึง่อยูใ่นเกณฑท์ีย่อมรบัไดเ้มือ่เทยีบกบังานวจิยัทีผ่า่นมา ( 5.44 เมตร 

พชัราพร   อทิธสิขุนนัท ์,2548)  
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ภาพท่ี 8  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัน้ําทีไ่ดจ้ากบ่อสงัเกตการณ์กบัการคาํนวณ 

 

 การศึกษาการไหลของน้ําบาดาลในเขตผังเมืองรวมของอ.เมืองและอ.วารินชําราบ             

จ.อุบลราชธานีซึ่งมแีม่น้ํามลูคัน่ระหว่างกลางทําใหเ้กดิเป็นทีร่าบชุ่มน้ํารอบๆฝ ัง่แม่น้ําและสงูขึน้เมื่อ

ห่างจากแม่น้ําโดยพืน้ทีท่ ัว่ไปมคีวามสงูระหว่าง 110 รทก. ถงึ 130 รทก. ในการศกึษาใชโ้ปรแกรม

สําเรจ็รูป Visual MODFLOW Pro 4.1 สรา้งแบบจําลองการไหลของน้ําบาดาลครอบคลุมพื้นที่

แบบจําลอง 195,000,000 ตารางเมตร ชัน้ใหน้ํ้าทีศ่กึษากาํหนดใหเ้ป็นชัน้ใหน้ํ้าแบบไรแ้รงดนัมคีวาม

หนาประมาณ 9 เมตร ตะกอนเป็นทรายแป้ง ทรายละเอยีดถงึปานกลางมคีา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นอยู่

ระหว่าง   1x10-4 เมตรต่อวนิาท ี ถงึ  1x10-6  เมตรต่อวนิาท ีผลการจาํลองแบบ transient state ไดค้่า

เฮดเทยีบกบัเฮดทีไ่ดจ้ากบ่อสงัเกตการณ์ใหผ้ลทีย่อมรบัไดค้อืไดค้่า  Root-mean-squared = 1.243 

เมตรและค่า absolute mean square error = 0.959 เมตร โดยใชว้ธิสีอบเทยีบแบบลองผดิลองถูกซึง่

แบบจาํลองนี้จะใชใ้นการจาํลองการเคลื่อนทีข่องมลพษิ (contaminant transport) ต่อไป 

3.  แนวทางการจาํลองการเคล่ือนท่ีของมลพิษ (contaminant transports) 

 ปรบัแบบจาํลองใหมโ่ดยแบ่งแบบจาํลองในแนวดิง่  3  ชัน้  มคีวามหนาชัน้ทีห่นึ่งและสองเป็น  

7 , 6 เมตรและทีเ่หลอืเป็นชัน้ทีส่าม  มคี่า  k = 1.0 x 10-6 m/s  k = 7.04 x 10-4 m/s  k = 1.0 x 10-9 

m/s  ตามลําดบั  มรีะดบัน้ําใต้ดนิประมาณ 1 ถงึ 2 เมตรจากระดบัผวิดนิและอยู่ในชัน้ทีห่นึ่งของ

แบบจาํลอง  ในขณะทีบ่างแห่งระดบัน้ําผวิดนิสงูกว่าระดบัผวิดนิเช่นทีโ่รงเรยีนลอืคาํหาญ อ.วารนิชาํ

ราบ (ระหว่างเดอืน สงิหาคม-ตุลาคม)  และระดบัน้ําผวิดนิในแบบจําลองทีแ่สดงในภาพที ่9 เหน็ได้

ชดัเจนว่าสอดคลอ้งกบัระดบัผวิดนิซึง่เป็นผลใหท้ศิทางการไหลของน้ําใตด้นิไหลลงสู่ทีร่าบของแม่น้ํา

มลู 
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 ส่วนในภาพที ่ 10  เป็นผลจําลองการเคลื่อนทีข่อง benzene ในชัน้ทีห่นึ่งเมื่อเวลา  1,825  

วนั  การขยายตวัเกดิขึ้นในทุกทศิทางแต่มแีนวโน้มที่จะมากที่สุดตามทศิทางการไหลของน้ําซึ่งจะ

คล้ายกนักบัภาพที ่ 11  (ผลการจําลองในชัน้ทีส่อง)  การกระจายตวัของชัน้ทีส่องมากกว่าชัน้ทีห่นึ่ง

เพราะคา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นมคีา่สงูกว่า 

  
ภาพท่ี  9  ระดบัน้ําใตด้นิในแบบจาํลองเมือ่เวลาผา่นไป  365  วนั 

 

 
ภาพท่ี  10  การกระจายตวัของ benzene และเสน้ equipotential ของชัน้ทีห่นึ่ง ณ เวลา 1,825 วนั 
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ภาพท่ี  11  การกระจายตวัของ benzene และเสน้ equipotential  ของชัน้ทีส่อง ณ เวลา 1,825 วนั 

 

4.  ข้อสรปุและเสนอแนะ 

ผลการจาํลองน้ําใตด้นิในเขต อาํเภอเมอืง และ อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธานี โดยใช้

โปรแกรม Visual MODFLOW Pro 4.1  โดยสอบเทยีบผลกบัระดบัน้ําใตด้นิกบับ่อทดสอบของ

หน่วยงานราชการและของเอกชน และผลจากบ่อสงัเกตการณ์ทีเ่จาะเพิม่เตมิ  พบว่าระดบัน้ําใตด้นิจะ

ขึน้อยูก่บัชัน้ดนิอุม้น้ําและตามความสงูของภมูปิระเทศ  ซึง่ทศิทางการไหลจะไหลจากสงูลงตํ่าและไหล

ลงสูแ่มน้ํ่ามลู  และเมือ่จาํลองการแพรก่ระจาย benzene พบว่าจะเกดิเป็นวงกวา้งและยาวร ีไปตามทศิ

ทางการไหลของน้ําใตด้นิ  จากกลไกนี้ถา้แหล่งทีก่าํเนิดมลพษิตัง้ในแหล่งทีด่นิมคีา่สมัประสทิธิก์ารซมึ
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