
บทคัดยอ

              จากที่พื้นที่ภาคเหนือตอนลางประสบปญหาน้ำทวม ภัยแลง และการลดระดับลงของน้ำบาดาล ซึ่งนับ 

วันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาลไดเล็งเห็นความสำคัญของปญหาจึงไดจัดทำโครงการศึกษา 

ทดลองการเติมน้ำลงสูชั้นน้ำบาดาลผานระบบสระน้ำในพื้นที่บานหนองนา ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 

เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาการลดระดับของน้ำบาดาลในระดับตื้นและปองกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทดลองวิธีการเติมน้ำลงสูชั้นน้ำบาดาลผานระบบสระน้ำและศึกษากระบวนการทาง 

กายภาพ ชลศาสตร และเคมีของการเติมน้ำ ซึ่งนำไปเปนแนวทางการแกไขปญหาภัยแลงอุทกภัย และการลดระดับ 

น้ำบาดาลเชิงบูรณาการตอไป การดำเนินงานประกอบดวย การศึกษาสภาพอุทกธรณีวิทยา การศึกษาการใชน้ำบาดาล 

การคัดเลือกพื้นที่เหมาะสมในการทดลองเติมน้ำผานสระทดลองเติมน้ำและการศึกษาเชิงเศรษฐศาสตรการคัดเลือกพื้นที่เหมาะสมในการทดลองเติมน้ำผานสระทดลองเติมน้ำและการศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร โดยการศึกษา 

ทดลองไดดำเนินการที่บานหนองนา ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีสภาพอุทกธรณีวิทยาที่ 

เหมาะสม คือเปนพื้นที่ที่พบชั้นตะกอนกรวดทรายในระดับตื้น มีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใชทำนาและเปนพื้นที่ 

วิกฤติที่มีระดับน้ำบาดาลลึกมากกวา 8 เมตร ซึ่งพื้นที่ทดลองครอบคลุมพื้นที่ 8 ไร ประกอบดวย ระบบผันน้ำ ระบบ 

บำบัดน้ำดิบแบบบึงประดิษฐ ระบบเติมน้ำหรือสระเติมน้ำ และระบบติดตามตรวจสอบ จากการทดลองพบวา บึง 

ประดิษฐที่ทำการออกแบบสามารถลดความขุนไดประมาณรอยละ 70 และสระเติมน้ำสามารถเติมน้ำหลากที่ ระบาย 

ทิ้งในชวงฤดูฝนไดประมาณทิ้งในชวงฤดูฝนไดประมาณ 26,000 ลบ.ม. ซึ่งจะเปลี่ยนเปนน้ำบาดาลที่สามารถนำน้ำกลับมาใชในการปลูกขาวได 

16 ไร มีอัตราการซึมตั้งแต 0.05-0.20 ม./วัน หรือมีอัตราการเติมน้ำอยูในชวง 60-320 ลม.ม./วัน/ตร.ม. การเปลี่ยนแปลง 

ของระดับน้ำบาดาลมีคาเพิ่มขึ้นสูงสุด 3.3 เมตร น้ำบาดาลมีทิศทางการไหลจากพื้นที่สระเติมน้ำไปยังบริเวณโดยรอบ 

สระและดานเหนือดวยความเร็ว 0.07 เมตร/วัน การติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลทั้งดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ 

ไมพบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำที่มีนัยสำคัญและจากการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรดวยวิธีอัตราสวนของผล

โครงการศึกษาทดลองการเติมน้ำลงสูชั้นน้ำใตดินผานระบบสระน้ำบานหนองนาตำบลหนองกุลา

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

Study and Experiment on Managed Aquifer Recharge Using Ponding System in  Ban Nong 
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ประโยชนตอคาใชจายพบวา หากขยายผลไปพื้นที่อื่นๆ ระบบเติมน้ำควรมีขนาดตั้งแต 10 ไร ขึ้นไปจึงจะคุมทุนใน 

ระยะเวลา 3 ป

       ดังนั้น การเติมน้ำผานระบบสระลงสูชั้นน้ำใตดินเปนแนวทางในการแกปญหาการลดระดับของน้ำบาดาล 

และนอกจากนี้ยังชวยบรรเทาปญหาภัยแลงและน้ำทวมไดดวยและในการนำไปขยายผลควรคำนึงถึงปจจัยการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพของบึงประดิษฐ การประเมินการอุดตันระดับลึกและการอุดตันทางชีวเคมี การปนเปอนในชั้นน้ำบาดาล  

และผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากพื้นที่นำรองมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับการเติมน้ำทั้งพื้นที่ลุมน้ำ

บทนำ

              ปจจุบันในหลายๆ พื้นที่ของประเทศไทยมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใชในปริมาณที่มากเกินสมดุล โดย 

เฉพาะพื้นที่ลุมน้ำภาคเหนือตอนลางครอบคลุมจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย มีการเจาะบอน้ำบาดาล 

ระดับตื้นจากชั้นหินใหน้ำตะกอนลุมน้ำหลาก (floodplain aquifer) และชั้นหินใหน้ำตะกอนรูปพัด (alluvial fan aquifer) 

เพื่อใชในการเกษตรเปนปริมาณมาก ทำใหเกษตรกรสามารถทำนาไดตลอดทั้งป ซึ่งการพัฒนาน้ำมาใชโดยไมมีการ 

บริหารจัดการอยางเปนระบบมีผลใหเกิดปญหาการลดลงของระดับน้ำอยางรวดเร็วและตอเนื่องประมาณปละ 25-50 

เซนติเมตร (ซม.) ซึ่งหากไมไดรับการแกปญหา ในที่สุดชั้นหินใหน้ำระดับตื้นในพื้นที่นี้อาจเหือดแหงหรือสูญเสียชั้น 

หินใหน้ำระดับตื้นไปอยางถาวร

                              ดังนั้นเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาการลดระดับลงของชั้นน้ำบาดาลซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่ม 

มากขึ้น และยังสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำโดยการระบายน้ำผิวดินในชวงฤดูน้ำหลากลงสูชั้นน้ำบาดาลและ 

นำกลับขึ้นมาใชในชวงฤดูแลง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงไดจัดทำโครงการศึกษาทดลอง การเติมน้ำลงสูชั้นน้ำบาดาล 

ผานระบบสระน้ำบริเวณบานหนองนาตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยใชงบประมาณจากกองทุน 

พัฒนาน้ำบาดาล

วัตถุประสงค

              1   เพื่อศึกษาทดลองหาวิธีการเติมน้ำลงสูชั้นน้ำบาดาลผานระบบสระน้ำในพื้นที่ที่เหมาะสมและมี   

         ประสิทธิภาพสูง

       2   เพื่อศึกษากระบวนการทางกายภาพ ชลศาสตร และเคมี ของการเติมน้ำลงสูชั้นน้ำบาดาล

       3   เพื่อเปนแนวทางการแกไขปญหาภัยแลงเชิงบูรณาการโดยการใชแหลงน้ำผิวดินและน้ำบาดาลตาม 

ชวงเวลาที่เหมาะสม

       4   เพื่อสรุปผลการศึกษาวิจัยและทดลองเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการเติมน้ำลงสูชั้น 

น้ำบาดาล หรือโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันตอไปในอนาคต

273



การดำเนินงานโครงการ

       การดำเนินงานโครงการ ประกอบดวย การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม การออกแบบและกอสรางระบบ 

เติมน้ำและการทดลองระบบเติมน้ำซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานดังนี้

              1  การคัดเลือกพื้นที่ จะทำการคัดเลือกพื้นที่หลายระดับตั้งแตพื้นที่ลุมน้ำหลักไปจนถึงพื้นที่กอสราง 

ระบบสระเติมน้ำ โดยใชปจจัยหลักในการคัดเลือกพื้นที่แบบ Boolean (Saraf, 2004) ไดแกขอมูลอุทกธรณีวิทยาและ 

สภาพแวดลอมอื่นๆ ดังแสดงในรูปที่ 1ซึ่งพบวาพื้นที่บานหนองนา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 

เปนพื้นที่ที่มีความเหมาะมากที่สุด เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีความหนาของชั้นดินเหนียวที่ปดทับดานบนบางนอยกวา 3 

เมตร ชั้นใหน้ำระดับตื้นเปนชั้นกรวดทรายและทรายแปงหนา 10-15 เมตร และตอเนื่อง มีคลองระบายน้ำไหลผาน 

และมีการเจาะบอน้ำบาดาลมาใชสำหรับปลูกขาวและออยประมาณ 100 บอ เกษตรกรมีการทรุดบอ

รูปที่ 1 ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่

              2   การออกแบบและกอสรางระบบเติมน้ำระบบเติมน้ำผานสระ ประกอบดวย ระบบผันน้ำดิบ ระบบ 

การปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบดวยบึงประดิษฐจำนวน 4 บึง สระเติมน้ำจำนวน 2 สระ อาคารสำนักงานสนามและระบบ 

ควบคุม ระบบตรวจวัดภูมิอากาศ ระบบตรวจวัดระดับน้ำผิวดิน และระบบติดตามตรวจสอบระดับน้ำและคุณภาพ 

น้ำบาดาลดังแสดงในรูปที่ 2
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รูปที่ 2 องคประกอบของระบบเติมน้ำ

       3   การทดลองเติมน้ำ ซึ่งดำเนินการเปนระยะเวลา 6 เดือน พรอมทั้งทำการติดตามผลกระทบของระดับ 

น้ำและคุณภาพน้ำโดยทำการวัดระดับน้ำบาดาลและเก็บตัวอยางน้ำเพื่อทำการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี 

และแบคทีเรีย จากบอสังเกตการณเดือนละครั้งโดยการทดลองเติมน้ำดำเนินการดังรายละเอียด

                  1)  การทดลองระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบดวยบึงประดิษฐ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ 

ในการลดความขุนของบึงประดิษฐในกรณีตางกัน ไดแก อัตราการไหลของน้ำผานบึงประดิษฐ ชนิดและความหนาแนน 

ของพืช และความขุนของน้ำดิบที่จุดเริ่มตน

         2)  การทดลองเติมน้ำ จะดำเนินการสองสวน คือการทดลองการซึมผานชั้นตะกอนในหองปฏิบัติการ 
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และสระทดลองขนาดเล็กเพื่อทดลองหาพารามิเตอรและเกณฑคุณภาพน้ำดิบที่เหมาะสมใชประกอบการออกแบบ 

กอสรางระบบเติมน้ำผานสระ และการทดลองเติมน้ำผานสระเพื่อศึกษาอัตราการเติมน้ำและการอุดตัน โดยเปรียบ 

เทียบกรณีที่มีการใชและไมใชวัสดุกรองสังเคราะหที่พื้นสระ และกรณีน้ำที่ใชเติมมีความขุนแตกตางกัน

         3)    การติดตามผลกระทบดานระดับและคุณภาพน้ำบาดาล

         4)    การจัดการและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำผานสระ ประกอบดวย การจัดการระบบปรับปรุง 

คุณภาพน้ำดิบการจัดการเติมน้ำ การจัดการดานขอมูล และการบำรุงรักษาระบบเติมน้ำผานสระ

                  5)   การประเมินผลประโยชนและคาใชจายเบื้องตนการประเมินผลประโยชนและคาใชจาย 

เบื้องตนโดยวิธีอัตราสวนผลประโยชนตอคาใชจาย (Benefit-Cost Ratio, B/C Ratio)

พื้นที่ศึกษาโครงการ

                   พื้นที่ศึกษาภายใตโครงการศึกษาทดลองการเติมน้ำพื้นที่กอสรางระบบเติมน้ำ มีขนาด 8 ไร หรือ 0.01 

ตารางกิโลเมตร พื้นที่กอสรางระบบเติมน้ำตั้งอยูในเขตพื้นที่บานหนองนา หมูที่ 8 ตำบลหนองกุลาหนองกุลา อำเภอ 

บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3  พื้นที่ศึกษาศึกษาโครงการ
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ผลการศึกษา

       1  การปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ

       การทดลองระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบดวยบึงประดิษฐ ไดทำการทดสอบในชวงฤดูฝน พ.ศ. 2553 

จำนวน 18 การทดลอง พบวา

                                1) ทดลองปลูกพืชที่บึงประดิษฐแตกตางกัน 3 ชนิด ไดแก พุทธรักษา ขาว และกกสามเหลี่ยม 

โดยควบคุมอัตราการไหลผานบึงประมาณ 30 ลบ.ม./ชม. และความขุนเริ่มตนในคลองอยูในชวง 45 - 119 NTU พบวา 

บึงประดิษฐที่ปลูกดวยกกสามเหลี่ยมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดความขุน

                   2) ทดลองใหอัตราการไหลของน้ำผานบึงที่แตกตางกัน 4 ระดับ ไดแก 0.5 9.5 15.6 และ 93.1 

ลบ.ม./ชม. พบวา อัตราการไหลของน้ำผานบึง 9.5 ลบ.ม./ชม. มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดความขุน

                   3) บึงประดิษฐที่ปลูกดวยกกสามเหลี่ยม และอัตราการไหลของน้ำผานบึง 9.5 ลบ.ม./ชม. สามารถ 

ลดความขุนไดรอยละ 67

              2  การทดลองเติมน้ำ*

                         2.1 การทดลองการซึมผานชั้นตะกอนในหองปฏิบัติการและสระทดลองขนาดเล็ก

           การทดลองในหองปฏิบัติการผานตัวกลาง 3 ชนิด ไดแก ทรายกรอง ทรายชั้นบน และทรายชั้น 

ลาง และควบคุมระดับน้ำใหสูงกวาระดับพื้นผิว 0.1 เมตร ตามสมการ

เมื่อ q
i
 คือ อัตราการซึมสุดทาย และ คือ d

i
 ความหนาของตัวกลาง

              พบวา กรณีน้ำที่มีความขุนนอย (0.5 NTU) และกรณีน้ำที่มีความขุนมาก (100 NTU) ระยะเวลาในการ 

ทดลอง 100 ชม. มีคาอัตราการซึมสุดทาย 3.27 ม./วัน และ 0.15 ม./วัน ตามลำดับ และการทดลองการในสระทดลอง 

ขนาดเล็ก กรณีน้ำดิบมีความขุนปานกลาง (51.2 NTU) ระยะเวลาในการทดลอง 30 ชม. มีคาอัตราการซึมสุดทาย 2.53 

ม./วัน จากการทดลองยังไมพบการอุดตัน ดังนั้นการนำผลการทดลองที่ไดไปใชกับสระทดลองขนาดใหญจึงควร 

ทำการทดลอง ในระยะเวลาที่นานกวา 100 ชม. และควรควบคุมความขุนของน้ำที่ใชเติมใหมีคาไมเกิน 50 NTU รวม 

ทั้งตองมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบกอนเติม

         2.2      การทดลองเติมน้ำผานสระ*

                        การทดลองเติมน้ำผานสระเพื่อศึกษาอัตราการเติมน้ำและการอุดตัน ไดทำการทดลองเติมนำ 

จำนวน 5 ครั้ง ระยะเวลา 56 วัน โดยเปรียบเทียบกรณีที่มีการใชและไมใชวัสดุกรองสังเคราะหที่พื้นสระ และกรณีน้ำ 

ที่ใชเติมมีความขุนแตกตางกันไดผลดังนี้
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         1) ปริมาณน้ำที่เติมไดทั้งหมด 25,797 ลบ.ม. และอัตราการเติมน้ำอยูในชวง 0.05-2.05 ม./วัน 

ซึ่งความขุนของน้ำที่ใชเติมมีคาอยูในชวง 12-287 NTU (คาเฉลี่ย 76 NTU)

                   2) การใชและไมใชวัสดุกรองสังเคราะหปูที่พื้นสระเพื่อกรองตะกอน มีคาอัตราการซึมตางกัน 

0.04 ม./วัน ซึ่งมีคาตางกันนอยมาก

                  3)  ลักษณะการซึมสามารถแบงไดเปน 4 ชวง ไดแก ในชวงแรก (วันที่ 1-4) อัตราการซึมมีคาเพิ่ม 

ขึ้นจาก 0.14 ถึง 0.79 ม./วัน ในชวงที่สอง (วันที่ 5-8) อัตราการซึมมีคาลดลงอยางรวดเร็วจาก 0.78 ถึง 0.28 ม./วัน 

ในชวงที่สาม (วันที่ 9-15) อัตราการซึมลดลงจาก 0.27 ถึง 0.16 ม./วัน และในชวงที่สี่ (วันที่ 16-30) อัตราการซึมคอยๆ 

ลดลงจาก 0.15 ถึง 0.07 ม./วัน ซึ่งในชวงสุดทายเปนชวงที่เกิดการอุดตัน

                                4)  การประเมินปริมาณการเติมน้ำใตดินผานสระในชวงฤดูฝน (ระยะเวลา 4 เดือน) กรณีน้ำที่ใช 

เติมมีความขุน 70, 100 และ 140 NTU จะตองทำความสะอาดสระเติมน้ำอยางนอยปละ 1, 2 และ 4 ครั้ง ตามลำดับ 

การเติมน้ำจึงจะมีประสิทธิภาพ และกรณีน้ำที่ใชเติมมีความขุน 70 NTU และมีการทำความสะอาด 4 ครั้ง จะมีปริมาณ 

การเติมน้ำสูงสุดประมาณ 63,000 ลบ.ม./ป

       * ชนิดตัวอยางดินที่ทำการทดลองในหองปฏิบัติการและทดลองผานสระเติมน้ำเปนตัวอยางชนิดเดียวกัน

ตารางที่ 1 ขอมูลดานคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่กอสรางระบบสระเติมน้ำ
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       หมายเหตุ :  ND คือ ตรวจไมพบ (Not Detection), (1) ขอมูลสถานี SW-NN3-1, SW-NN3-2 (2) ขอมูลบอ SMW04

       3   การติดตามผลกระทบดานระดับและคุณภาพน้ำบาดาล

       จากการทดลองเติมน้ำพบวาเพิ่มขึ้นสูงสุด 3.33 ม. หลังจากทดลองผานไป 5 วัน หลังจากนั้นจะคอยๆ 

ลดลง น้ำบาดาลมีทิศทางการไหลจากพื้นที่สระเติมน้ำไปยังบริเวณโดยรอบสระและดานทิศเหนือดวยความเร็วการ 

ไหลเฉลี่ย 0.07 ม./วัน จากการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลทั้งดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ ยังไมพบการเปลี่ยน 

แปลงคุณภาพน้ำที่มีนัยสำคัญ
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       4  การจัดการและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำผานสระประกอบดวย

                    1) การจัดการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ ซึ่งจากการทดสอบประสิทธิภาพบึงประดิษฐเพื่อ

ลดปญหาการอุดตัน ควรควบคุมอัตราการไหลของน้ำดิบผานบึงใหมีคาไมเกิน 10 ลบ.ม./ชม. และควบคุมความขุน 

ของน้ำดิบที่จุดเขาใหมีคาไมเกิน 150 NTU

                    2) การจัดการระบบเติมน้ำแบงเปน 2 สวน ไดแก การตรวจวัดเพื่อประกอบการตัดสินใจในการ 

เติมน้ำ และการตรวจวัดเพื่อศึกษาผลกระทบจากการเติมน้ำ ดังนี้

                                                  (1) ทำการตรวจวัดความขุนของน้ำดิบและพารามิเตอรที่เกี่ยวของทุกวัน ทั้งในคลองและบึง 

ประดิษฐสุดทาย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเติมน้ำ ซึ่งความขุนของน้ำที่ใชเติมควรมีคาไมเกิน 50 NTU และ 

อนุโลมใหมีคาไมเกิน 100 NTU สวนกรณีที่น้ำดิบมีความขุนเกิน 100 NTU ไมควรเติม

                                                  (2) การเก็บขอมูลเพื่อศึกษาผลกระทบจากการเติมน้ำ ควรดำเนินการทั้งในขณะที่มีการเติมน้ำ 

และไมมีการเติมน้ำ ซึ่งประกอบดวย การตรวจวัดขอมูลภูมิอากาศ การตรวจวัดระดับน้ำผิวดิน การตรวจวัดคุณภาพนำ 

การตรวจวัดปริมาณน้ำ การตรวจวัดระดับน้ำบาดาล การตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาล และการตรวจวัดการใชน้ำบาดาล 

แลวนำไปจัดเก็บในระบบฐานขอมูล ซึ่งจะชวยใหการคนหางายและสามารถนำไปวิเคราะหผลการเติมน้ำ รวมทั้งการ 

รายงานผลการเติมน้ำเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

                                   3) การบำรุงรักษาระบบเติมน้ำผานสระ ประกอบดวย ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ ระบบสระเติม 

น้ำ ระบบตรวจวัดภูมิอากาศ และระบบอาคารสถานที่ทั่วไปดวยการติดตามตรวจสอบสภาพการใชงาน ตามหัวขอที่ 

กำหนด และระเบียบวิธีการแจงบำรุงรักษา

       5  การประเมินผลประโยชนและคาใชจายเบื้องตน

              การประเมินผลประโยชนและคาใชจายเบื้องตนโดยวิธีอัตราสวนผลประโยชนตอคาใชจาย (Benefit-

Cost Ratio, B/C Ratio) ซึ่งผลประโยชนคำนวณจากประโยชนทางตรงที่เกิดจากใชน้ำบาดาลที่เติมได (ประมาณรอยละ 

85 ของน้ำที่เติมไดทั้งหมด) และกอใหเกิดรายไดจากการปลูกขาวประมาณ 4,600 บาท/ไร/ป และคาใชจายคำนวณจาก 

คากอสราง (คาขุดสระและคากอสรางอาคารผันน้ำ) และคาบำรุงรักษา (คาขุดลอกสระเติมน้ำและคาดูแลรักษา) โดย 

กำหนดใหอัตราสวนลดรอยละ 5และโครงการมีอายุ 10 ป ไดทำการประเมินผลประโยชนและคาใชจายของระบบเติม 

น้ำทั้ง 3 แบบ ไดแก แบบที่ 1 บึงประดิษฐและสระเติมน้ำ แบบที่ 2 สระตกตะกอนและสระเติมน้ำ และแบบที่ 3 สระ 

เติมน้ำเต็มพื้นที่ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปไดเติมน้ำเต็มพื้นที่ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปได อยางไรก็ตามการวิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรที่ไดนี้เปน 

เพียงแนวทางสำหรับการตัดสินใจพัฒนาโครงการในเบื้องตน
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แนวทางในการปฏิบัติงานดานการเติมน้ำลงสูชั้นน้ำบาดาลในอนาคต

       การพัฒนาระบบเติมน้ำเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์จึงควรมีแผนบูรณาการการพัฒนาระบบเติมน้ำ ซึ่งดำเนิน 

การโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรวมกับหนวยงานราชการตางๆ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมชลประทาน 

กรมปาไม กรมอุทยานสัตวปาและพันธุพืช กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เปนตน

ตารางที่ 2 แนวทางในการปฏิบัติงานดานการเติมน้ำลงสูชั้นน้ำบาดาลในอนาคต
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วิจารณและขอเสนอแนะ

       การดำเนินงานดานการเติมน้ำผานสระในขั้นตอไปควรคำนึงถึงปจจัยดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ของบึงประดิษฐ การประเมินการอุดตันระดับลึกและการอุดตันทางชีวเคมี การปนเปอนในชั้นหินใหน้ำดังนี้

                       1) การปรับปรุงประสิทธิภาพของบึงประดิษฐ เพื่อใหการเติมน้ำมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง 

ลดคาใชจายในการบำรุงรักษาซึ่งการปรับปรุงคุณภาพน้ำดวยบึงประดิษฐอาศัยกระบวนการทางธรรมชาติจึงไมตอง 

ใชสารเคมี กระบวนการสำคัญไดแก การตกตะกอน การดูดซึมของพืชและสาหรายการดูดซับของตะกอน การเปลี่ยน 

รูปทางเคมีในน้ำ การกรองผานพืชหรือจุลินทรียที่ตายและการซึมผานตะกอน (Hammer, 1989; Bavor and Mitcell, 

1994) งานที่ควรดำเนินการเพิ่มเติม ไดแก การศึกษาแนวทางการลดความขุนของน้ำในบึงประดิษฐใหไดประมาณ 

รอยละ 90 โดยพิจารณาชนิดและความหนาแนนของพืช (พืชพืชถิ่นที่เหมาะสม คือ กกสามเหลี่ยม) ปริมาณตะกอน 

ที่กำจัดไดที่กำจัดได เวลาที่น้ำเดินทาง เพื่อใหความขุนของน้ำที่ใชเติมมีคาต่ำกวา 50 NTU ควรควบคุมอัตราการไหลของน้ำผาน 

บึงประดิษฐใหมีคาไมเกิน 10 ลบ.ม./ชม. และความขุนของน้ำดิบที่จุดเขาบึงประดิษฐมีคาไมเกิน 150 NTU ควรทำการ 

ทดลองในระยะเวลานานกวา 100 วัน รวมทั้งควรมีผูเชี่ยวชาญดานบึงประดิษฐใหคำแนะนำ

                  2) การประเมินการอุดตันระดับลึกและการอุดตันทางชีวเคมีซึ่งการอุดตันจากการเติมน้ำผานสระ 

สามารถเกิดไดที่พื้นสระและในชั้นดินใตพื้นสระ จากกระบวนการทางกายภาพ เคมี หรือชีวภาพ งานที่ควรดำเนินการ 

เพิ่มเติม ไดแก การหาความลึกของการอุดตันในชั้นดินดวยการติดตามตรวจวัดแรงดันและคุณภาพน้ำในชั้นดินใต 

พื้นสระ การศึกษารายละเอียดของดินและการเปลี่ยนแปลงความพรุนของดินทั้งในหองปฏิบัติการและการทดลองใน 

ภาคสนาม (Pavelic et al., 2007)

                                 3) การปนเปอนในชั้นหินใหน้ำเนื่องจากการเติมน้ำผานสระตองมีการศึกษาคุณภาพน้ำผิวดินที่ใชเติม 

และคุณภาพน้ำบาดาลเบื้องตนของพื้นที่นั้นๆ วามีสารปนเปอนที่อาจกระทบตอสิ่งแวดลอม กระทบตอการใชน้ำเพื่อ 

การเกษตร หรือการอุปโภคบริโภคหรือไม การเก็บตัวอยางน้ำตองดำเนินการตามหลักวิชาการและสงวิเคราะหกับ 
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