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Groundwater
น ้ำใต้ดิน

รศ.ดร. สจุริต คณูธนกลุวงศ์
ภำควิชำวิศวกรรมแหล่งน ้ำ  คณะวิศวกรรมศำสต ์จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

ประกอบวิชำ น ้ำ และสงัคม (Water and Society) 2112210
11 กนัยำยน 63
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หวัข้อน ำเสนอ
ส่วนท่ี ก  ควำมรู้ทัว่ไป

๑      สถานภาพและปัญหาของน ้าใตด้นิ 

๒ การส ารวจหาน ้าใตด้นิ 

๓ การใชน้ ้าบาดาลในปัจจบุนั และคุณภาพน ้าบาดาล แผนทีต่่างๆ

ส่วน ข  กำรจดักำร

๔ แนวทางการจดัการ และกม

๕ แบบจ าลอง และการควบคุมการสบู และ โซนนิ่ง 

ส่วน ค กรณีตวัอย่ำง

๖ การแกไ้ขปัญหาน ้าลด  (การเตมิ)

๗ การแกไ้ขคุณภาพ (voc)

๘ การแกไ้ขน ้าเคม็และแผน่ดนิทรดุ

๙ ประเดน็ในอนาคต

๑๐    บทเรยีน



1. สถานะภาพและปัญหา

• วตัถปุระสงค ์

• เขา้ใจสภาพการใช ้การจดัการ น า้บาดาลในไทย    

• เขา้ใจปัญหา และทางออกในการแกไ้ขปัญหา

• บทเรยีนจากการบรหิารและแกไ้ขปัญหาน า้บาดาลของไทย

• ค าถาม

น า้ใตด้ิน ตา่งจากน า้บาดาลอยา่งไร

(ดนูิยามตามพรบ.น า้บาดาล)
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www.iwmi.org
Water for a food-secure world

Groundwater irrigation in 
Thailand is critical to ensuring 

year-round commercial rice 
production

Garden-scale groundwater 
irrigation in Laos serves local 

food needs

1. สถาพการใชน้ า้ใตด้ิน (บาดาล)

THAILAND LAOS

http://www.dgr.go.th/News/eventnews/July55/020755_1/8 (3).jpg
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Brand: Grundfos
Type: Submersible Pump SP 9-5
Motor output: 1.24 kW
Pump Head: 24.04 m
Flow rate: 9.364 m3/h

3.10. Pump Selection

Online sizing by http://product-selection.grundfos.com
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Pipeline Distribution Layout

Water distribution Design for rural community

บ้านห้วยฝาง village,
นาคอเรือ Subdistrict,
Hot District, Chiang Mai
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DEVELOPMENT OF GROUNDWATER FOR AGRICULTURAL PURPOSE
การใช้น า้เพือ่การเกษตรรายย่อย

 Examples of GW for agriculture

Example of GW utilization for agricultural purposes

Year Name/Place Type of 
cropping

Area (km2) Aquifer 
type

Number of 
wells

1970 Pha Chi river 
basin/Kanchanaburi

Mainly sugar 
cane

~ 1,000 Shallow 
alluvial

~ 1,000

1974 Royal Project / scattered 
in  N part

Valuable Fruit / 
vegetable

unknown Various 
type

~ 500

1977 Yom & Nan river basins/ 
Upper Central Part

Mainly rice field ~ 7,000 Shallow 
alluvial

~ 10,000

1980 Sky Irrigation Project/ 
scattered in NE part

organic 
vegetable

unknown Various 
type

~ 500



Domestic supplies

Wetland & river baseflows

Industry

บทบาทน า้ใตด้ิน (Role of Groundwater)

Agriculture

http://www.nnplaza.com/uploads/product/1311906194740513cd1017c3855de034f57b546a8c.jpg


1. ปัญหาจากการใชน้ ้ าใตดิ้น
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1. ปัญหาจากการใชน้ ้ าใตดิ้น
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 Groundwater Depletion

 Water level drawdown

 More difficulty in 
extracting water

 GW quality deterioration

Areas close to the sea (such as here in Phra Pradaeng) can be 

subject to tidal floods during extreme high tide (spring tide).  

Source: UNESCAP, 2002

• Loading and settlement of 

upper clay layer

• Damage to infrastructure

• Flooding

• Disturb/deteriorate drainage 

systems

Land Subsidence
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Background  (กรณีการทิง้ขยะเคมีทีส่่งผลต่อน ้าใต้ดิน)

 Night dumping in Pakchong

area, Nakornratchasima
Province (2004)

 Soil removal for the 1 – 2 

meter top soil with new soil 

substituted about 1 m based 
on contamination level

 PCD and DGR set 
monitoring wells and found 
TCE and Benzene exceeded 
than standards



Faculty of Engineering, 
Chulalongkorn University
www.eng.chula.ac.th

9/5/2020

Since, in the Hot Subdistrict, there is no any borehole information. So, another 
well nearby the project area is assumed to be the real one.

Electrode resistivity determination 

(a). Wenner

(b). Schlumberger

2. Surface Investigation  (การส ารวจน ้าใต้ดิน)
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Resistivity Contour

2.1. Surface Investigation
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การส ารวจทางธรณีฟิสิคส์
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2.2 Map from Surface Investigation (ผลการส ารวจ)
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New Bore holes  (การเจาะบ่อน ้าบาดาล)
 geophysical investigation
 Hydraulic properties (T, K)  Water level and quality investigations



Soil Samples  (ตวัอยา่งดินจากการเจาะส ารวจ)
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หนิทรายแปง้ สีเขียวเขม้
Siltstone: dark green

(หน้าตัดสภาพ)Cross sectional geophysical conditions of subsoil layer

TV log 10 holes

Caliper log 12 holes

PZ01
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(หน้าตัดการส ารวจธรณีฟิิสิคส )Cross sectional Resistivity of Soil 
Surface

Cross sectional distribution from RES2DDINV program 
(Wenner Pole Type) 

Resistivity interpretation in each 
sections
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Typical Drawing of well cross section  (หน้าตัดของเครื่องสูบน ้ากับชั้นดิน)
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Groundwater Research Center                             Khon Kaen University                            Thailand
Thapra_cmueng

Piezometer 
nest

After Srisuk 
(1994)



ประปำสมัปทำน
181 ล้ำน ลบ.ม.

2%

ประปำหมู่บำ้น 
407 ล้ำน ลบ.ม.

5% อปุโภคบริโภค
540 ล้ำน ลบ.ม.

6%

กำรเกษตร 
5,545 ล้ำน ลบ.ม.

64%

อตุสำหกรรม
1,970 ล้ำน ลบ.ม.

23%

รวม 8,643 ลา้น ลบ.ม.

3.ขอ้มูลปริมาณการใชน้ ้ าบาดาล พ.ศ. 2544 (กรมทรพัยากรน ้าบาดาล,
2549)



หน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยา 

แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ

 กลุ่มหินอุม้น ้ าประเภทหินร่วน 

(unconsolidated 

aquifers) 

 กลุ่มหินอุม้น ้ าประเภทหินแข็ง 

(consolidated aquifers)

• หน่วยหินทาง

อุทกธรณีวิทยา 

แผนทีอุ่ทกธรณวีิทยาประเทศไทย (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรธรณ,ี 2526)
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-  หิ  นอิ  คนิ   ( Igneous Rocks )

-  หิ  นแปร ( Metamorphic Rocks )

-  หิ  นชิ  ิ  นและหิ  นชิ  ิ  นกิ  ิ งหิ  นแปร ( Sedimentary Rocks and Metasedimentary Rocks )

หิ  นแขิ ง (Consolidated Aquifers )

หิ  นริ วนกิ  ิ งแขิ งติ  ว (Semi-consolidated Aquifers )

หิ  นริ วน ( Unconsolidated Aquifers )

ตะกอนเชิ  งเขา
เศษหิ น กรวด ทราย และดิ นเหนิ ยวQcl

Colluvial deposite
Rock fragments, gravel, sand,, and clay

Vc หิ นภิ เขาไฟ
หิ นไรโอไลติ  หิ นแอนดิ ไซติ  หิ นทิ ฟฟิ  และหิ นกรวดมนภิ เขาไฟ

Volcanic rocks
Rhyolite, andesite, tuff, and agglomerate

Tsc

ตะกอนหิ นริ วนกิ  ิ งแขิ งติ ว
หิ  นดิ  นดาน หิ นโคลน และลิ กไนติ 

Semi-consolidated sediments
shale,mudstone, and lignite

Qyt
ตะกอนตะพิ กนิ  ิ ายิ คใหมิ 
ทรายแปิ  ง ดิ นเหนิ ยว ทราย และกรวด

Young terrace deposite
Silt, clay, sand, and gravel

Qot
ตะกอนตะพิ กนิ าิ  ยิ คเกิ า
กรวด ทราย ทรายแปิ  ง และดิ นเหนิ ยว

Old terrace deposite
Gravel, sand, silt, and clay

Qfd
ตะกอนนิ  ิ าพา
กรวด ทราย ทรายแปิ  ง และดิ นเหนิ ยว
Yonger alluvial deposits
Gravel, sand, silt, and clay

PEmm หิ นแปรยิ คแครมเบริ ยน

Precambrian Metamorphic rocks

PCms
หิ นชิ ิ  นกิ  ิ  งแปรยิ คเพอริ เมิ ยน-คาริ บอนิ เฟอริ ส
หิ นทราย หิ นดิ  นดาน หิ นเชิ  ริ ต หิ นปิ น หิ นชนวน หิ นควอริ ตไซติ  และหิ นฟิ ลไลติ 

Permain-Carboniferous metasedimenttary rocks
Sandstone, shale, chert, limestone, slate, quartzite, and phyllite

Pc
หิ นปิ นยิ คเพอริ เมิ ยน-คาริ บอนิ เฟอริ ส
หิ นปิ น สิ เทาถิ  งเทาอิ อน มิ ซากบรรพชิ วิ  น เปิ นปิ ิ  นหนาแลิ เปิ นชิ ิ  น
เนิ  ิ  อปนโดโลไมติ ในบางแหิ ง

Permain-Carboniferous Limestone
Limestone, grey to light grey, fossiliferous, massive and bedded, partly dolomitic

Ols
หิ นปิ นยิ คออริ โดวิ  เชิ ิ ยน
เนิ ิ  อหิ  นมิ การตกผลิ กใหมิ  เปิ นชิ ิ  นบางๆ สิ เทาถิ  งเทาดิ า
เนิ ิ  อหิ  นปนดิ น มิ หิ  นดิ  นดานแทรกสลิ บในชิ วงลิ าง

Ordovician Limestone
Recrystalline;laminated,grey to dark-grey
argillaceous;interbedded with shale lower part

Jmk
หิ นชิ ดโคราชตอนกลาง

Middle Khorat 

Gr
หิ นแกรนิ ต

Granite

DEmm
หิ นแปรยิ คแคมเบริ ยนขดิ โวเนิ ยน
หิ นฟิ ลไลติ  หิ นควอริ ต หิ นชิ สติ  หิ นอิ อน และหิ นไนสิ 

Cambrian-Devonian metamorphic rocks
Phyllite,quartzite,schist,marble,and gneiss

สิ  ญลิ  กษณิ   ( SYMBOLS )

ขอบเขตอิ าเภอ (Ampoe Boundary )

ขอบเขตติ าบล ( Tambon Boundary )

ขอบเขตจิ งหวิ  ด ( Changwat Boundary )
ทางรถไฟ ( Railroad )

%%
%%%%%%

%%

ถนน ( Road )

แมิ นิ าิ   หิ  วย  ( River, stream)

แนวแตก รอยเลิ ิ อน แนวเสิ  น
( Fracture, Fault, Lineament )

พิ ิ  นทิ ิ ศิ  กษา (Study Area )

แผนทิ  ิ นิ  ิ  บ ด ลบริ  เวณแอิ งเชิ  ยงใหมิ 

( GROUNDWATER MAP OF CHIANGMAI BASIN )

8 0 8

กิ  โลเมตร (Kilometers)

Hydrogeology (แผนทีอุ่ทกธรณีวทิยา)

Unconsolidated Aquifers

Alluvial Aquifers:

Sand, silt and gravel , 

interbedded with  clay

Low terrace Aquifer:

Silt, clay, sand, and gravel

High terrace Aquifer:

Gravel, sand, silt and clay

26

 All of these aquifers contain a fairly

good  to good quality of groundwater.

 High Fluoride content can be found in

the  south eastern part.



แผนทีศ่กัยภาพแหล่งน ้ าบาดาลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ในพื้ นทีภ่าคเหนือ (กรมทรัพยากรธรณ,ี 2542)

ศกัยภาพน ้าบาดาลของประเทศไทย

แผนทีศ่กัยภาพแหล่งน ้ าบาดาลในเชิงปริมาณและคุณภาพในพื้ นที่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (กรมทรัพยากรธรณ,ี 2542) 

อุทกธรณีวทิยาประเทศไทย HYDROGEOLOGY OF THAILAND



ตวัอย่างการประเมินปริมาณน ้าบาดาล

 การประเมินปริมาณน ้าบาดาลที่สามารถพฒันาข้ึนมาใชไ้ด ้ซ่ึงเป็นปริมาณที่ใชไ้ด ้

อย่างปลอดภยัของแอ่งน ้าบาดาลตะกอนหินร่วนจ านวน 12 แอ่ง โดยวจี รามณรงคแ์ละ

สมชยั วงศส์วสัด์ิ (2541) โดยอาศยัแนวคิดการควบคุมระดบัน ้าบาดาลใหอ้ยู่ในระดบั

ที่ก าหนดไว ้หรือระดบัวิกฤตที่ยอมใหไ้ด ้ที่การลดลงของระดบัน ้าเท่ากบั 5 เมตร

Map of groundwater basins 

and hydrologic regions of Thailand 

(DGR, 2006)

ล าดับ แอ่งน า้บาดาล ภูมิภาค
ปริมาณน า้ทีก่กัเก บ ปริมาณน า้ทีพ่ฒันาได้ *
(ล้าน ลบ.ม./ปี) (ล้าน ลบ.ม./ปี)

1 แอ่งเชียงใหม่-ล าพูน เหนือ 485 97

2 แอ่งล าปาง 295 59

3 แอ่งเชียงราย-พะเยา 212 42

4 แอ่งแพร่ 160 32

5 แอ่งน่าน 200 40

6 แอ่งเจา้พระยาตอนบน กลาง 6,400 1,280

7 แอ่งเจา้พระยาตอนล่าง 6,470 1,294

8 แอ่งสุราษฎร์ธานี-ทา่ฉาง ใต้ 320 64

9 แอ่งนครศรีธรรมราช 420 84

10 แอ่งระโนด-สงขลา 400 80

11 แอ่งหาดใหญ่ 175 35

12 แอ่งปัตตานี 340 68

รวม 15,877 3,175

หมายเหตุ * ปริมาณน ้าที่พฒันาได้ในที่นี้ หมายถึง ปริมาณน ้าบาดาลที่ใช้ได้อย่างปลอดภัย (ร้อยละ 20 ของปริมาณน ้าที่กกัเก บ)
ทีม่า : ดดัแปลงจาก วจี รามณรงค และสมชยั วงศ์ สวสัดิ์  (2541)

1 2
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4
5
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7
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12
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 1969: Land subsidence given public attention

 1978: Enforced Groundwater Act, B.E. 2520 (1977)

 1983: Cabinet Resolution on “Mitigation of 

Groundwater Crisis and Land Subsidence in 

Bangkok Metropolis“; Critical groundwater usage 

region in Bangkok, Nonthaburi, Pathumthani and 

Samut Prakan is announced 

 1984: Groundwater  use fee of 1.0 Bt/m3 imposed 

(for 6 provinces)
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 1992: Groundwater Act, B.E. 2535 (1992), 

amending Groundwater Act, B.E. 2520 (1977)

 1994: Groundwater  use fee increased to 3.5 

Bt/m3

 1995: All provinces identified as groundwater-

use regions (must pay groundwater use fee) 

30



 1995: Critical groundwater usage region 

extended (Total of 7 Provinces)

 1997: Development of Groundwater Charging 

Scheme

 2000-2003: Groundwater  use fee increased 

from 3.5 to 8.5 Bt/m3 (50% go to GW Fund)

 2003: Groundwater Act, B.E. 2546 (2003), 

amending Groundwater Act, B.E. 2520 (1977); 

Cabinet Resolution on “The Problem of 

Groundwater Use”

 2004: Groundwater Conservation Fee imposed 

for private groundwater users in 7 Provinces 

(100 % go to GW Fund)
31



5. การควบคุม และโซนน่ิง
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6. การศึกษาการเติมน ้า
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การเติมแบบสระ (ท่ีสุโขทยั)
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การเติมแบบบ่อ
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แผนการฟ้ืนฟูในระยะเวลา 10 ปี
(regular track) ตามแนวทางเลอืกที ่3

7. แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน า้บาดาล
• Step 1

– การส ารวจขัน้รายละเอียด (detailed site survey)

– ประเมินแนวทางการฟ้ืนฟ ู(remediation assessment)

• Step 2
– ด าเนินการฟ้ืนฟขูัน้น  ารอ่ง (pilot remediation)

– ด าเนินการฟ้ืนฟเูตม็รูปแบบ (full scheme restoration)

• Step 3
– เฝา้ระวงัและตดิตาม (monitoring)

– ปรบัปรุงแผนฟ้ืนฟ ู(corrective remediation)

•Soil Vapor Extraction
•Pump & Treat
•Ground surface treatment unit
•Natural Attenotion
•Containment; concrete wall , grouting etc



7. การแกไ้ขคุณภาพน ้าบาดาล (โดยใชต้น้สบู่ด า)
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8. การแกไ้ขน ้าเคม็และแผน่ดินทรุด
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39Hydrogeology
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Groundwater Level

NL aquifer
GW level is

lower than 30 m.MSL
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Land subsidence situation in Bangkok metropolitan 
area and its vicinity (Ramkamhang University)

สถานีลาดกระบงั

Source : Land subsidence situation in Bangkok metropolitan area and its vicinity , Bureau of Groundwater Conservation and 
Restoration  (2006)
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การประเมินผลการคิดค่าน ้ าบาดาล
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Today

 Over 4,000 licenses around 3,000 owners

 Abstracting about 300,000 m3/d

 58 % of licensed by industrial (textile and 

food & beverage industries),

 Many of the largest industrial water-users 

have moved out of Greater Bangkok

 Conflict in some district where PWA supply 

with high charge (Bht 21/m3 or US$ 0.6/m3 )

 In 2011, because of the land subsidence 

improvement, the conservation fee was 

dropped for 50% 46



9. ประเด็นในอนาคต
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พ้ืนท่ีน ้ าบาดาลขา้มดินแดนในเอเซีย
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ผลิตภำพและนวตักรรม
ดร. วริไท สนัติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ ได้กล่าวในงานสมัมนาวชิาการธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประจ าปี 2560 เรือ่ง “เศรษฐกจิ คดิใหม”่ โดยสามารถสรปุประเดน็ไดด้งันี้

“ระบบเศรษฐกจิการเงนิไทยไดม้วีวิฒันาการกา้วหน้าในหลายมติ ิโดยพฒันาการทัง้หมดนี้
สะทอ้นอยูใ่นระดบัรายไดต้่อหวัทีแ่ทจ้รงิของคนไทยทีเ่พิม่ขึน้เกอืบ 15 เท่า จากเมื่อ 75 ปีก่อน ค าถาม
ทีส่ าคญัคอืการขยายตวัของเศรษฐกจิอย่างกา้วกระโดดนี้เกดิขึน้ไดอ้ย่างไร ปัจจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื ผลติ
ภาพ เพราะผลติภาพสะทอ้นถงึความสามารถในการจดัการและพฒันาระบบเศรษฐกจิใหส้ามารถกา้ว
ขา้มขอ้จ ากดัทางทรพัยากรในดา้นต่างๆได ้(เชน่ กรณศีกึษาของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่เป็นผูส้ง่ออก
มะเขอืเทศรายใหญ่ทีสุ่ดของยุโรป มะเขอืเทศตอ้งการแสงแดดมาก เนเธอรแ์ลนด์มสีภาพอากาศที่ ไม่
เอื้ออ านวยต่อการปลูกเพราะหนาวและไม่ค่อยมแีดด แต่เนเธอรแ์ลนดก์ลบัสามารถปลูกมะเขือเทศได้
ถงึปีละ 70 กโิลกรมัต่อตารางเมตร ดว้ยการพฒันาเทคโนโลยกีารปลูกพชืในหอ้งควบคุมอุณหภูมแิบบ
เรอืนกระจก) ในขณะทีก่รซีซึง่มอีากาศอบอุ่นและแดดดสีามารถผลติไดเ้พยีงปีละ 7 กโิลกรมัต่อตาราง
เมตรด้วยวธิกีารเกษตรแบบดัง้เดมิ  ยิง่ไปกว่านัน้ในช่วงฤดูรอ้น กรซีกลบัต้องน าเข้ามะเขอืเทศจาก
เนเธอรแ์ลนด ์เนื่องจากไมส่ามารถสรา้งผลผลติไดเ้พยีงพอในช่วงทีอุ่ณหภูมสิงูมาก  พัฒนาการนี้เป็น
ตวัอยา่งของความแตกต่างทีเ่กดิขึน้จากการเพิม่ผลติภาพ และแสดงใหเ้หน็วา่ธุรกจิหรอืระบบเศรษฐกจิ
ใดทีไ่มส่ามารถพฒันาผลติภาพไดเ้ท่าทนักบัคนอื่นจะไมส่ามารถอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยนืในระยะยาว” ส าคญั
ของผลติภาพ คอื นวตักรรม เพราะนวตักรรมคอืการขยายขอบเขตของสิง่ทีเ่ป็นไปได ้



ตวัอยา่งเกษตรสมยัใหม่
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ขอ้เสนอการออกแบบระบบน ้าครบวงจร
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10. Lesson learnt from experience

 Principal achievements

 Land subsidence in flood prone area, served as political 
focus



 Ability to reverse the trends of GW decline and land 
subsidence through the consistent and persistent 
application of regulatory measure (Regularly update the 
regulatory and economic measure. no matter how hard 
they are, economic measures always work best)

 Management in priority area rather than universally 
apply the measures (Focus on the small scale 
problem/area..fix it… expand the experience to the 
larger area or whole country)
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Lesson learnt from experience

54

 Capacity of working with central office and 
provincial office to manage groundwater 
resource

 Long-term investment in groundwater and 
related environmental monitoring  (Invest in 
monitoring system and people since the 
scientific evidences are needed to proof the 
situation and to move on or set up the 
regulatory measures.)

 Recycling both GW use fee and conservation 
fee into a ‘groundwater fund’ for which to 
finance related monitoring and research 
activities.



Implication for Asia Pacific

 Do not need the complicate 
instrument for monitoring at the first 
place

 The monitoring is the long term job 
which need commitment from the 
leader (provide budget)

 Improvement of regulatory measure 
grows along with the state of society 
development. It is like a tree which 
needs pruning.
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Implication for Asia Pacific

 Find good reputation research 
institute/university to handle the 
scientific study for groundwater 
related issue. It needs third party to 
convince the public
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Quiz-1
1. น า้ใตด้ินใชป้ระโยชนด์า้นไหนบา้ง

ก) อปุโภคบรโิภค   ข) เกษตร  ค) อตุสาหกรรม  ง)ทัง้หมด

2. การใชน้  า้ใตด้ินของไทย สว่นใหญ่ใชใ้นภาคไหนมาก
ก) อปุโภคบรโิภค    ข)เกษตร   ค) อตุสาหกรรม   ง) บรกิาร)

3. การส ารวจหาแหลง่น า้ใตด้ิน ใชว้ิธีอะไรบา้ง
ก) ส  ารวจธรณีฟิสิคส์ ข) เดินส ารวจ ค)  ไถ่ถามขอ้มลู ง)ทัง้หมด

4. แนวทางการจดัการน า้บาดาลของไทย
ก) ควบคมุการก่อสรา้ง ข) ประชาสมัพนัธ ์ ค) คิดค่าน า้บาดาล ง) ทัง้หมด

5. การควบคมุปรมิาณการสบูน า้ค  านงึถึงอะไรบา้ง
ก) อตัราการสบูปลอดภยั  ข) ขนาดบอ่  ค) ต าแหน่งบอ่ ง) ทัง้หมด
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Quiz-2
6. การเติมน า้กลบัสูแ่อ่งน า้บาดาลท าไดด้ว้ยวิธีไหนบา้ง

ก) สระน า้          ข) บอ่น า้ดาล      ค) หลงัคา     ง) ทัง้หมด

7. การปรบัปรุงคณุภาพน า้บาดาลท่ีปนเป้ือนแลว้ท าไดอ้ย่างไร
ก) ลา้งบอ่ใหม่  ข) ขดุใหม่ทดแทน  ค) ทางชีวภาพ    ง)  ทัง้หมด

8. การแกไ้ขแผ่นดินทรุดของไทยท่ีผ่านมา ท าอย่างไร
ก) หยดุสบูน า้บาดาล ข) ควบคมุอตัราการสบู ค) ปิดบอ่น า้บาดาล ง) ทัง้หมด

9. ประเดน็อนาคตของน า้บาดาลมีอะไรบา้ง
ก)น า้บาดาลขา้มพรมแดน ข)น า้บาดาลเสื่อมคณุภาพ ค)การเติมน า้บาดาล ง)ทัง้หมด

10. บทเรยีนท่ีช่วยในการบรหิารจดัการน า้บาดาลของไทยไดด้ี
ก) มีกฏหมาย ข) คิดค่าน า้บาดาล

ค)  การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดบัน า้       ง)  ทัง้หมด

(สง่ค าตอบทางอีเมลท่ี์ sucharit.k@gmail.com พรอ้มช่ือและid no. ภายใน ๑ อาทิตย)์
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• รศ.ดร.เกรยีงศกัดิ ์ ศรสีขุ, อทุกธรณีวิทยาประเทศไทย, ศนูยว์ิจยัน า้บาดาล คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น

• Sucharit Koontanakulvong and team, Technical Investigation in 
GW 
Contamination Assessment (Pak Chong Case Study), 
presented at 
International Workshop on Safe Soil and Groundwater 
Resources in Asia, Sep 2008.

• USDA Technical Guide to Managing Ground

Water Resources, May 2007

• จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั การประเมินผลกระทบการก าหนดคา่อนรุกัษน์  า้บาดาลในเขตวิกฤติ 
กทม และ ปรมิณฑล เมย 51
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เอกสารอา้งอิง-2
• Nienke Ansems, Internationally shared groundwater 

management and its implications in Asia, 2nd Asia - Pacific 
Water Summit, Chiengmai, May 2013.

• Withit Siriphocagit, IWRM FOR AGRICULTURE  IN THAILAND, A 
CASE STUDY, 2nd Asia - Pacific Water Summit, Chiengmai, May 
2013.

• Pavelic GWI,  Groundwater for Sustainable Development: 
Exploring Opportunities for Small-holder Groundwater 
Irrigation in Lao PDR, 2nd Asia - Pacific Water Summit, 
Chiengmai, May 2013.

• Oranuj Lorphesri, GW Control in Thailand, 2nd Asia - Pacific 
Water Summit, Chiengmai, May 2013.

• อ่านเพ่ิมไดจ้าก เอกสารวิชา groundwater hydrology (2112-641)

http://projectwre.eng.chula.ac.th/watercu_th/?q=node/3
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Youtube Channel

GW-1 https://www.youtube.com/watch?v=bElN-cSxXjk&feature=youtu.be

GW-2 https://www.youtube.com/watch?v=uoBMyC9Fxt8&feature=youtu.be

GW-3 https://www.youtube.com/watch?v=iKFHCAHzinA&feature=youtu.be

GW-4 https://www.youtube.com/watch?v=psCEgznaV78&feature=youtu.be

GW-5 https://www.youtube.com/watch?v=eTGiHUSZROY&feature=youtu.be 
GW-6 https://www.youtube.com/watch?v=yXwP4bKiLrA&feature=youtu.be 

GW-7 https://www.youtube.com/watch?v=IoVQNpz3OXY&feature=youtu.be

GW-8 https://www.youtube.com/watch?v=Uk2JrNgar2k&feature=youtu.be 
GW-9 https://www.youtube.com/watch?v=QW6GE0_Yje4&feature=youtu.be 
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