เจริญ เชื่อมไธสง
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ - สกุล:
วัน เดือน ปเกิด:
สัญชาติ:
ตําแหนง:
การศึกษา:

นายเจริญ เชื่อมไธสง
30 กรกฎาคม 2482
ไทย
ผูเชี่ยวชาญดานธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา
M.S. in Hydrogeology, U of Alabama, U.S.A. พ.ศ. 2513
วท.บ. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507
6. การฝกอบรมและสัมมนา ประกาศนียบัตรนักบริหารชั้นสูง กรมทรัพยากรธรณี
ประกาศนียบัตร นักบริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2538
ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับกลาง สถาบันพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2523
ฝก อบรมสัม มนาเชิงวิช าการและดูงานดานน้ําบาดาลประเทศ ตางๆ ตุร กี
สวีเดน อิตาลี ฮังการี สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย เกาหลี และ
ออสเตรเลีย พ.ศ. 2513-2523
ฝ ก อบร มหลั ก สู ตรน้ํ า เ พื่ อ อุ ป โ ภคบริ โ ภคสํ า ห รั บ ชนบ ท SEATO
ENGINEERING INSTITUTE (ปจจุบัน คือ สถาบัน AIT) พ.ศ. 2508
7. ภาษาและความสามารถในการใชภาษา:
การพูด
การอาน
การเขียน
ภาษาอังกฤษ
ดี
ดี
ดี
8. การจดทะเบียนวิชาชีพ สมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแหงประเทศไทย
สมาชิกชมรมธรณีวิทยาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
9.ประสบการณโดยสรุป
มีประสบการณ 43 ป ดานการสํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพทางอุทกธรณีวิทยา ธรณีวิทยา การพัฒนา
แหลงแร การพัฒนาน้ําใตดิน น้ําบาดาล และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการจัดการน้ําบาดาล
และการศึกษาสมดุลแหลงน้ําบาดาลดวยแบบจําลองคณิตศาสตร โดยมีประสบการณใน
การสํารวจ ศึกษา วิเคราะหและจัดการดานน้ําบาดาลของโครงการตาง ๆ เปนจํานวนมาก
อาทิ
- การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเหมืองถานลิกไนต คลองโตน จังหวัด
กระบี่ (กฟผ.)
- การวิเคราะหผลกระทบดานน้ําบาดาล บริเวณหลุมเจาะสํารวจปโตรเลียม แหลงประดู
ฒา จังหวัดสุโขทัย และแหลงสิริกิตติ์ตะวันตก จังหวัดกําแพงเพชร (ปตท สผ.)

- การวิเคราะหผ ลกระทบดานสิ่งแวดลอม บริเวณหลุมเจาะสํารวจปโตรเลียม แหลง
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ (ปตท สผ.)
- โครงการบริหารจัดการนิเวศลุมน้ําบางปะกง
- โครงการจัดทําแผนรวมบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําตาป
- โครงการสํารวจและพัมนาแหลงน้ําบาดาล สําหรับโรงงานเบียรลาว แหงที่ 2 เมือง
ปทุมพอน แขวงจําปาสัก สปป.ลาว
- โครงการศึกษา ออกแบบและกอ สรางระบบเติมน้ําลงสูขั้น น้ําบาดาลพื้นที่ลุม น้ํา
ชายฝงทะเลตะวันออก
- โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปง
- โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการภายใต แผนงบประมาณในเชิงบูรณา
การ และการสรางตัวชี้วัดระบบการพัฒนาในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
- โครงการศึ ก ษาประเมิ น ศั ก ยภาพน้ํ าบาดาลโดยใช แ บบจําลองคณิต ศาสตร เพื่ อ
สนับสนุนโครงการสวนพระองค 3 แหง
- โครงการศึกษาประเมินศักยภาพแองน้ําบาดาล (แองเชียงใหม แองเจาพระยาตอนบน
และแองแมกลอง)
- โครงการออกแบบทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมการฟนฟูพื้นที่ผานการทําเหมือ งแร
และแตงแรตะกั่ว อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
- โครงการวางและจัดทําแผนผังนโยบายการจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดินเพื่อ การ
ฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ดวยมาตรการผังเมือง
- โครงการศึกษาผลกระทบจากการแกไขปญหาการใชน้ําบาดาลเกินปริมาณสมดุล ดวย
แบบจําลองคณิตศาสตร

10. ประวัติการทํางาน:
10.1 พ.ศ. 2544 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2547 - 2548

พ.ศ. 2546 – 2548

พ.ศ. 2546–2548

บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด
ตําแหนง ที่ปรึกษาพิเศษดานอุทกธรณีวิทยา/การจัดการน้ําบาดาล
ผูเชี่ยวชาญดานอุทกธรณีวิทยา โครงการศึกษา ออกแบบและกอสรางระบบ
เติม น้ําลงสูขั้น น้ําบาดาล พื้น ที่ลุม น้ําชายฝงทะเลตะวัน ออก ของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล
รับผิดชอบงาน ศึกษา สํารวจ และวิเคราะหดานอุทกธรณีวิทยาและประเมิน
ศักยภาพน้ําบาดาล
ผูเชี่ยวชาญดานอุทกธรณีวิทยา/น้ําบาดาล โครงการติดตามประเมินผลการ
ดําเนิน โครงการภายใตแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ และการสราง
ตัวชี้วัดระบบการพัฒนาในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ของสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รับผิดชอบงาน ศึกษา สํารวจ วิเคราะห ประเมินผลและรวมจัดทําดัชนีชี้วัด
ดานน้ําบาดาลและธรณีวิทยา
ผูเชี่ยวชาญดานอุทกธรณีวิทยา โครงการศึกษาประเมินศักยภาพน้ําบาดาล
โดยใชแบบจําลองคณิตศาสตร เพื่อสนับสนุนโครงการสวนพระองค 3 แหง
ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
รับผิดชอบงาน ศึกษา สํารวจ และวิเคราะหดานอุทกธรณีวิทยาและประเมิน
ศักยภาพน้ําบาดาล
ผูเชี่ยวชาญดานอุทกธรณีวิทยา โครงการศึกษาประเมินศักยภาพแองน้ําบาดาล
(แองเชียงใหม แองเจาพระยาตอนบน และแองแมกลอง) ของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล
รับผิดชอบงาน ศึกษาและวิเคราะหดานอุทกธรณีวิทยา และศึกษาประเมิน
ศักยภาพน้ําบาดาล
ผูเชี่ยวชาญดานอุทกธรณีวิทยา
โครงการออกแบบ
ทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมการฟนฟูพื้นที่ผานการทําเหมืองแร และแตง
แรตะกั่ว อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร
รับผิดชอบงาน ศึกษาและวิเคราะหดานอุทกธรณีวิทยา บริเวณพื้นที่
โครงการ

พ.ศ. 2546 – 2547

พ.ศ. 2545 – 2548

พ.ศ. 2544 – 2546

ผูเชี่ยวชาญดานธรณีวิทยา/ทรัพยากรแหลงแร
โครงการวางและจัดทํา
แผนผังนโยบายการจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดินเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาดวยมาตรการผังเมือง ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง
รับผิดชอบงาน ศึกษาและวิเคราะหดานธรณีวิทยา แหลงแร และรว มศึกษา
และกําหนดแผนในการฟนฟูลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
ผูเชี่ยวชาญดานน้ําบาดาล โครงการศึกษาผลกระทบจากการแกไขปญหา
การใชน้ําบาดาลเกินปริมาณสมดุลบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑลดวย
แบบจําลองคณิตศาสตร ของกรมทรัพยากรธรณี
รับผิดชอบงาน ศึกษาและวิเคราะหดานน้ําบาดาล อุทกธรณีวิทยา และ
การศึกษาสมดุลน้ําบาดาลดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตร
ผูเชี่ยวชาญดานอุทกธรณีวิทยา/น้ําบาดาล
โครงการจัดทําแผนรวมการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปง ของกรมทรัพยากรน้ํา
รับผิดชอบงาน ศึกษาและวิเคราะหดานแหลงน้ําบาดาล

10.2 พ.ศ. 2543

บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด
ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญดานน้ําใตดิน
มีผลงานกําหนดรายละเอียดบอควบคุมการเจาะและออกแบบกอสรางบอ
ผลิตในโรงงานผลิตเบียร ที่อําเภอวังนอย โรงงานอําเภอบางบาล จ.อยุธยา
และโรงงาน อําเภอคลองขลุง จ.กําแพงเพชร ทําการประเมินสภาพน้ํา
บาดาล บริเวณโรงงานทั้งสามแหง

10.3 พ.ศ. 2543

บริษัท วอเตอรรีชอรสฯ จํากัด
ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานน้ําใตดิน
มีผลงานดําเนินโครงการ และจัดทํารายงานของโครงการศึกษาออกแบบวิธี
เติมน้ําลงชั้นน้ําบาดาล และโครงการศึกษาสมดุลแหลงน้ําบาดาล โดยรูป
จําลองคณิตศาสตร ในพื้นที่ลุมน้ําแมอาว อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
ปาซาง จังหวัดลําพูน

10.4 พ.ศ. 2513 - 2542

กรมทรัพยากรธรณี

พ.ศ. 2539 - 2542

พ.ศ. 2536 - 2538

พ.ศ. 2533 - 2535

พ.ศ. 2527 - 2532

พ.ศ. 2523 - 2526

ผูอํานวยการกอง กองวิชาการและวางแผน กรมทรัพยากรธรณี หัวหนา
คณะทํางาน จัดทําแผนแมบทฉบับแรก ของกรมทรัพยากรธรณี หัวหนา
คณะผูแทนกรมทรัพยากรธรณี ในการประชุมประจําป ESCAP เกี่ยวกับ
การพัฒนาแรและน้ําบาดาล และสิ่งแวดลอม รับผิดชอบประมวลการจัดทํา
งบประมาณประจําปของหนวยงานตางๆของ
กรมทรัพยากรธรณี กอนพิจารณาเสนอเขากรรมาธิการฯ และสภาฯ
ผูอํานวยการกอง กองน้ําบาดาล กรมทรัพยากรธรณี บริหารและควบคุมการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 10 ฝาย ไดแก ฝายบริหาร ฝายสํารวจน้ําบาดาล
ฝายอุทกวิทยา ฝายควบคุมกิจการน้ําบาดาล และฝายเจาะและพัฒนาน้ํา
บาดาล 1-6 ไดรับงบประมาณ 1,100-1,200 ลานบาทตอป ริเริ่มใหมีการใช
เครื่องเจาะน้ําบาดาลแบบขับเคลื่อนดวยหัวหมุนและการเจาะดวยลม โดยใช
เครื่องอัดลมชนิดแรงดันสูง ซึ่งตอมาสวนราชการ อื่นและบริษัทเอกชนหันมา
นิยมใชเครื่องเจาะที่กลาวทดแทนเครื่องเจาะใชระบบแทนหมุนที่ใชงานมา
นาน รับงานระบบประปาชนบทมาดําเนินการในความรับผิดชอบของกรม
ทรัพยากรธรณีกระทรวงอุตสาหกรรม
มีผลงานพัฒนาประปาชนบท
มากกวา 4,000 แหงทั่วประเทศไทย และไดมีการออกแบบระบบประปาที่
กลาว ใหใชงบประมาณอยางประหยัด แตไดผลคุมคา
ปฏิบัติหนาที่ ผูชวยผูอํานวยการกอง กองน้ําบาดาล รับผิดชอบ งานดานการ
วางแผนรวมกับคณะทํางานจากหนวยงานตางๆ ภายใตการอํานวยการของ
กอ.รมน. ในงานแกปญหาขาดแคลนน้ํา อุปโภคบริโภค ภัยแลง ในภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือและภาคเหนือ
หัวหนาฝายพัฒนาน้ําบาดาล 2 รับผิดชอบงานเจาะบอน้ําบาดาล การติดตั้ง
เครื่องสูบและบํารุงรักษา พื้นที่รับผิดชอบ 66 จังหวัด คือ จังหวัดในทุกภาค
ของประเทศ ยกเวนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควบคุมรถเจาะ 35
หนวย และหนวยติดตั้งและซอมบํารุง เครื่องสูบและบอน้ําบาดาล 33 หนวย
มีผลงานเจาะบอน้ําบาดาลมากกวา 12,000 บอ ในระดับความลึกบอ 40-70
เมตร ในจํานวนบอทั้งหมด กวารอยละ 70 สามารถพัฒนาเปนระบบประปา
ชนบทได
หัวหนาฝายอุทกวิทยา กองน้ําบาดาล กรมทรัพยากรธรณี ควบคุมหนวยงาน
สูบทดสอบปริมาณน้ํา 18 หนวย และหนวยตรวจสอบชั้นน้ํา 6 หนวย มี
ผลงานดานการทดสอบปริมาณจากบอน้ําบาดาล ปละ 1,500-2,000 บอ และ

พ.ศ. 2514 - 2522

พ.ศ. 2507 - 2513

ผลงาน ตรวจสอบชั้นน้ํา 1,200-1,800 บอตอปซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ดําเนินการ
ดานวิชาการ อุทกธรณีวิทยา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
หัวหนาฝายสํารวจน้ําบาดาล กองน้ําบาดาล กรมทรัพยากรธรณี ควบคุม
หนวยสํารวจ 5 หนวย ซึ่งทําการสํารวจหาน้ําบาดาล โดยใชเครื่องมือธรณี
ฟสิกส ไดแก Resistivity meters, Seismic refraction 24-channels มีผลงาน
ดานการสํารวจและจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา แองเชียงใหม-ลําพูน แอง
เชียงราย แองลําปาง แองกําแพงเพชร-พิษณุโลก แองเจาพระยาตอนใต ภาค
ตะวันออกทั้งหมด และภาคใตทั้งหมด
นัก ธรณี กองน้ําบาดาล กรมทรัพ ยากรธรณี รับ ผิดชอบในการตรวจ
วิเคราะห หิน ดิน ตัวอยางจากหลุมเจาะน้ําบาดาล มีผลงานตรวจวิเคราะห
หิน/ดิน ตัวอยาง คือ มากกวา 500 บอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากกวา
200 บอในภาคเหนือมากกวา 300 บอ ในภาคตะวันออกและภาคกลาง และ
มากกวา 150 บอในภาคใต นอกจากนี้ยังมีผลงานดานการสํารวจเฉพาะแหง
เพื่อกําหนดจุดเจาะบอน้ําบาดาล กรณีทําการเจาะแลวไมไดผล ซึ่งตองหาโดย
วิธี Resistivity survey ผลงานดานอุทกวิทยา คือ ไดทําการวิเคราะหขอ มูล
จากผลการสูบทดสอบปริมาณน้ํา เพื่อคุณสมบัติทางชลศาสตรข องชั้นน้ํา
บาดาล ของบอเจาะในภาคตาง ๆ ซึ่งเปนขอมูลสําคัญตอการพัฒนาแหลงน้ํา
บาดาลของประเทศ ในระยะตอมา

11. ความเชี่ยวชาญพิเศษ
§ ตลอดระยะเวลากวา 40 ป ไดคลุกคลีและทุมเทใหกับงานวิชาชีพดานน้ําบาดาล ทําการสํารวจ การ
เจาะ การพัฒนาและงานวิเคราะหวิจัยทางดานน้ําบาดาล
§ เปนอาจารยพิเศษ บรรยายวิชาอุทกธรณีวิทยา ที่แผนกวิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะ
วิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
§ เปนวิทยากร บรรยายพิเศษวิชาอุทกธรณีวิทยา การเจาะและพัฒนาน้ําบาดาล ในโอกาสการสัมมนา
ขาราชการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
§ เปนกรรมการในคณะทํางานแผนงาน แผนคนและแผนเงิน สําหรับงานเจาะ และพัฒนาน้ําบาดาล
ของหนวยงานราชการตางๆ ภายใตการดูแลของสํานักงบประมาณป 2537-2538 ทําหนาที่ประธาน
คณะทํางานเกี่ยวกับ งบประมาณเจาะบอ น้ําบาดาล และประปาชนบทป2538-2539 คณะทํางาน
มาตรฐานงบประมาณบอน้ําบาดาลรวมกับกรรมการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
§ ป 2537 เปนกรรมการรางและจัดทําหลัก สูตรปริญญาตรีของภาควิชาธรณีเทคนิค มหาวิทยาลัยสุร
นารี จังหวัดนครราชสีมา

§ เปนนักธรณีอาวุโสในการรวบรวมและจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา รายจังหวัด รายภาคตางๆ และ
ประเทศไทย มาตราสวน 1 : 100,000, 1 : 500,000 และ 1 : 1,000,000 ตามลําดับ
12. ตําแหนงในสังคมนักธรณีวิทยา
พ.ศ. 2539 – 2541 นายกสมาคมธรณีวิทยาแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2527 – 2529 ประธานชมรมธรณีวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

