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บทคัดย่อ 

  การบริหารจดัการน ้ าดูจะเป็นประเด็นท่ีมีการพูดกนัมากในช่วงปี๒๕๕๓ ท่ีผ่านมา เน่ืองจากประเทศไทย
ประสบภาวะทั้งขาดฝนและน ้าท่วมในปีเดียวกนั  ซ่ึงมกัจะเป็นกล่าวถึงการบริหารจดัการในภาพใหญ่และในทางน ้าสาย
หลกัของประเทศ การบริหารจดัการอีกระดบัหน่ึงจะเป็นการบริหารจดัการน ้ าในระดบัชุมชน หรือในระดบัพื้นท่ี ซ่ึงยงั
ไม่ค่อยมีการศึกษาวิจยักนัมากนัก เพราะมีความแตกต่างกนัสูงในแต่ละพื้นท่ี  เม่ือปี ๒๕๔๘ เกิดภาวะขาดแคลนน ้ า
อย่างหนักในบริเวณพื้นท่ีระยอง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเขตอุตสาหกรรมหนักของประเทศ ก่อให้เกิดภาวะการแยง่ชิงน ้ า จน
เกิดเป็นปัญหาทางสงัคมอยา่งมากระหวา่งภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะกบัภาคอุตสาหกรรมในพี้นท่ีในช่วงดงักล่าว   

  การวิจยัเก่ียวกบัการจดัการน ้ าในพี้นท่ีดงักล่าวจึงเกิดข้ึนเพื่อให้เกิดความเขา้ใจของปัญหา และหาทางออกต่อ
ปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึน  การใช้น ้ าในพื้นท่ีระยองในปี ๒๕๔๘มีการใช้ทางดา้นอุปโภคบริโภค การเกษตร และ
อุตสาหกรรม  โดยมีอ่างเก็บน ้ าหลกั ๒ แหล่ง (ปัจจุบนัมีเพิ่มเป็น ๓ แหล่งแลว้)  โดยมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงาน
หลกัท่ีดูแลตน้น ้ า จากนั้นก็มีการกระจายน ้ าไปสู่ภาคต่างๆ ผา่น การประปาภูมิภาค บริษทัอีสตว์อเตอร์ จ ากดั และ การ
ประปาระดบัชุมชน   

  การศึกษาพบว่า นอกจากทางดา้นทรัพยากรน ้ าไม่พอแลว้ ความไม่เขา้ใจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีไดไ้ม่เท่ากนั 
กบัขาดกระบวนการส่วนร่วมท่ีดีพอ มีส่วนท าให้การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้มีความรุนแรงข้ึนได ้ การวิจยัจึงไดน้ า
แนวทางการวิจยัเชิงปฏิบติัการ โดยมีการฝึกจดัเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี การสร้างขอ้มูลบญัชีน ้ าในระดบัชุมชนและการใช้
เทคโนโลยีดา้นแผนท่ีมาช่วยพฒันาการวางแผนจดัการแหล่งน ้ าในระดบัชุมชน (อบต) โดยมีหน่วยงานหลกัเขา้ร่วม 
เพื่อให้มีการพฒันาโครงการร่วม ความเขา้ใจในปัญหาน ้ าร่วมกนั และช่วยแกไ้ขปัญหาน ้ าในระดบัพื้นท่ีไดใ้นเวลา
เดียวกนั  การวิจยัดงักล่าวสามารถพฒันาขอ้มูลเพื่อใชว้างแผนแกไ้ขปัญหาน ้าเฉพาะหนา้  การแกไ้ขน ้าดิบเพื่อท าประปา
ในอบต ตวัอยา่ง และการร่วมพฒันาโครงการท่อส่งน ้าเพื่อสร้างความยัง่ยนืในการแกไ้ขปัญหาน ้าระยะยาวในพื้นท่ีได ้
 
ค าส าคญั  ระยอง  น ้ าชุมชน  ระบบสารสนเทศ   ตะพง 
 



๑) บทน า 
  ในปี ๒๕๕๓ ท่ีผ่านมา ประเทศไทยประสบ
ปัญหาทั้งน ้ าแลง้และน ้ าท่วมหนักในปีเดียวกนั ซ่ึงตอ้ง
ถือว่า ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในประวติัศาสตร์ การบริหาร
จดัการน ้าจึงกลายเป็นประเดน็ท่ีมีการพดูกนัมากในช่วงปี
ท่ีผ่านมา เน่ืองจากประเทศไทยอยูใ่นโซนเขตร้อน มีฝน
ตกเกินค่าเฉล่ียของโลก แต่ประสบภาวะทั้งขาดฝนและ
น ้าท่วมในปีเดียวกนัได ้การบริหารจดัการน ้าในภาพใหญ่
และน ้ าสายหลักของประเทศเป็นการจัดการโดย
หน่วยงานกาลง แต่ การบริหารจดัการอีกระดบัหน่ึงจะ
เป็นการบริหารจดัการน ้ าในระดบัชุมชน หรือในระดบั
พื้นท่ี  ยงัไม่ค่อยมีการศึกษาวิจยักนัมากนกั เพราะมีขนาด
เล็ก กระจายไปทัว่ประเทศ และความแตกต่างกนัสูงใน
แต่ละพื้นท่ี  
  ในปี ๒๕๔๘ เกิดภาวะขาดแคลนน ้าอยา่งหนกั
ในบริเวณพื้นท่ีระยอง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเขตอุตสาหกรรม
หนักของประเทศ ก่อให้เกิดภาวะการแย่งชิงน ้ า จนเกิด
เป็นปัญหาทางสังคมอย่างมากระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
โดยเฉพาะกบัภาคอุตสาหกรรมในพี้นท่ีในช่วงดงักล่าว
เพราะเห็นว่าเป็นผูท่ี้จะมาแยง่ชิงทรัพยากรไปจากชุมชน 
มีความไม่ไวว้างใจเกิดข้ึน   จึงเกิดแนวคิดการแกปั้ญหา
ในเชิงวิจยั เพื่อหามูลเหตุ และแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวในระยะยาวข้ึน 
              การวิจยัอาศยัแนวทางการใช้เทคโนโลยีเขา้
ร่วมกบักระบวนการทางสังคมเพื่อสร้างฐานขอ้มูลและ
ฐานความเขา้ใจโดยร่วมกนัเก็บขอ้มูล การวางแผน และ
ด าเนินการ จนเกิดเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากร 
พัฒนาระบบ และพัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาน ้ าไป
พร้อมๆกนั  

๒) แนวคดิของโครงการ 
                    การศึกษาในระยะตน้เป็นการส ารวจความ
คิด เห็น  และการสอบถามบุคคลต่างๆในจังหวัด 
โดยเฉพาะในลุ่มน ้ าคลองใหญ่ จงัหวดัระยอง  ทั้ งจาก
หน่วยงาน และระดบัชุมชน ว่าปัญหาท่ีเกิดความขดัแยง้
เกิดจากอะไร และถ้าจะไม่ให้ เกิดข้ึนควรจะมีอะไร 
โดยเฉพาะปัญหากบัชุมชน   การศึกษาในระยะตน้สรุป
ประเดน็      สรุปสาเหตุการเกิดปัญหาการขาดแคลนน ้าปี 
๒๕๔๘ ในพื้นท่ี ได ้๕ ประเดน็หลกัดงัน้ี  
 

1. สภาวะฝนท่ีเปล่ียนแปลงไป  
2. ปริมาณความต้องการใช้น ้ าเพิ่ ม ข้ึนอย่าง

รวดเร็วและมากกวา่แผนท่ีวางไว ้  
3. การบริหารจัดการอ่างเก็บน ้ า ฯ ไม่สามารถ

ปรับตวัไดท้นัตามสถานการณ์ ความตอ้งการ
ใชน้ ้ า และสภาพฝนได ้  

4. ขาดระบบเตือนภัยและการจัดการความ
ขดัแยง้ท่ีเหมาะสม   

5. ความล่าช้าของการด าเนินโครงการพัฒนา
แหล่งน ้า ท าใหข้าดแหล่งน ้าส ารอง 

 
  ในการแก้ปัญหาดังกล่าว  หน่วยงานของรัฐ
ฝ่ายเดียว ไม่อาจป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าวใหห้มด
ไปโดยง่าย  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจึงควรท่ีจะตอ้งเขา้มามี
บทบาทในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาร่วมกบัภาครัฐ 
โดยรัฐจะตอ้งเห็นความส าคญัของการมีส่วนร่วมและ
การเปิดโอกาสให้ไดเ้ขา้มามีบทบาทในกระบวนการมี
ส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ (เพื่อลดความขดัแยง้) ดงัน้ี 



• การมีข้อมูล เคร่ืองมือและกระบวนการทาง
สังคมจะช่วยใหค้วามเขา้ใจแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใหเ้ห็น
ถึงสภาพปัญหาและร่วมกันสร้างแนวทางแก้ไขท่ี
สามารถตกลงร่วมกนัได ้ 

• การมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision 
Support System; DSS)  จ ะ ช่ ว ย ส่ ง เส ริม ก ารส ร้ าง
ทางเลือกเพื่อหาทางออกในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
และสนับสนุนกลุ่มผูบ้ริหารในการวางแผนตดัสินใจใน
การจดัการน ้าในอนาคต  

• การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีจะเขา้มามี
บทบาทในการจดัการน ้ า และพฒันาสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมและสร้างความเขา้ใจในการตดัสินใจและสร้าง
กฎกติกาในการจดัการน ้าร่วมกนั  
 
               ก ารวิ จัย จึ ง เร่ิม มี ก ารรวบ รวมข้อ มู ลจาก
ส่วนกลางเท่าท่ีมี จดัท าเป็นระบบฐานขอ้มูลบนเวป (รูป
ท่ี 1) เพื่อให้สามารถพฒันาระบบในแต่ละระดบัของชุม
ชม (อบต) ได้  มีการส ารวจความต้องการขอ้มูล  การ
อบรมการเก็บขอ้มูล การจดัท าแผนท่ีในระดบัต าบล การ
วิเคราะห์ความตอ้งการ และแหล่งน ้ าท่ีมีและจะมี   การ
จดัท าบัญชีน ้ า การวางแผนการใช้รถน ้ าในยามฉุกเฉิน   
การพฒันาปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น การประชุมเชิง
ปฏิบัติการในด้านการประยุกต์ใช้เทคนิค และระบบ
สารสนเทศ  ตลอดจนการพฒันาวิทยากรในทอ้งถ่ินเพื่อ
การขยายผล  รวมทั้ งการพัฒนาคู่มือการใช้งานของ
เทคโนโลยต่ีางๆท่ีประยกุตใ์ช ้(รูปท่ี  2 ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1  ระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2  คู่มือและหนงัสือท่ีพฒันาข้ึนระหวา่งโครงการ 

 
๓) กรณีตัวอย่าง 
  อบต ตะพง อยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ตั้ ง อยู่ในเขตปลายน ้ า ติดทะเล มีปัญหาดา้นน ้ า 
มาตลอด  ท่ีผ่านมามีการแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะหน้า 
เน่ืองจากผูบ้ริหารอบต ให้ความส าคญั และเป็นปัญหา
เดือดร้อนของชาวบา้นมาตลอด โดยเฉพาะในหน้าแลง้  

 

              

                   

                       

                         



ในช่วง ๓ ปีท่ีผา่นมา ทางอบตไดเ้ขา้ร่วมกบัโครงการใน
การพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวกับการแก้ไข
ปัญหาน ้ามาตลอด   วิวฒันาการในการแกไ้ขปัญหาระดบั
อบตน้ี   สามารถแบ่งไดเ้ป็น ๓ ระยะดงัน้ี 
 
 ระยะท่ี ๑  การรู้จกัปัญหาตนเอง และการวางแผน

เฉพาะหนา้ 
              การแก้ไขปัญหาน ้ าท่ีขาดแคลน ท่ีผ่านมา 
ผูบ้ริหารมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาน ้ าให้กบัชุมชน
ภายในเขตต าบลตนเองโดยให้ชุมชนท่ีเดือดร้อน แจ้ง
ความจ านงมาท่ีอบต  ทางอบตจะจดัคิวเพื่อหารถน ้ าไป
บริการแก้ไขปัญหาน ้ ากินน ้ าใช้ก่อน ถา้เหลือก็จะช่วย
ดา้นเกษตรบา้งตามคิวท่ีขอมา และมีการอนุมติั   ในการ
ด าเนินการดงักล่าวตอ้งตั้งงบประมาณไว ้โดยเฉพาะค่า
น ้ ามันรถ และแหล่งน ้ าดิบ ซ่ึงตอ้งใช้งบประมาณมาก
พอสมควร  
             ทางอบต เร่ิมท าการวิเคราะห์หาความตอ้งการ
ใชน้ ้ า จดัท าเป็นบญัชีน ้ า (รูปท่ี 3) แหล่งน ้ าท่ีจะใช ้ เพื่อ
เป็นขอ้มูลความขาดแคลนเสนอทางอ าเภอเพื่อให้จงัหวดั
สามารถประกาศเป็นเขตภยัแลง้ได ้ จากนั้นก็สามารถใช้
ขอ้มูลดังกล่าวในการก าหนดการส่งน ้ าในพื้นท่ีได้เป็น
ระบบมากข้ึน ท าให้การบริการให้น ้ ามีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  และเป็นการสะท้อนให้เขา้ใจการแก้ไขปัญหาน ้ า
ของอบตเองไดช้ดัเจนข้ึน     
 
 ระยะท่ี ๒  การลงทุนแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

   การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าผ่านไป มีการขยายบริการ
ให้น ้ าในเขตท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากประสิทธิภาพดีข้ึน  แต่ก็
เร่ิมเกิดปัญหาค่าใช้จ่าย และปริมาณน ้ าดิบไม่เพียงพอ  

ผลการส ารวจแหล่งน ้าดิบระดบัต าบล พบวา่ ในต าบลเอง
มีแหล่งน ้ าดิบอยูห่ลายแหล่งท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์  จึงมี
โครงการปรับปรุงฝาย  แหล่งสูบน ้ า  ตลอดจนซ้ือท่ีดิน
เพื่อขุดสระเก็บกักน ้ าในช่วงฤดูฝนไว้ใช้เอง  เพราะ
พิจารณาแลว้ คุม้ค่า และประหยดัค่าน ้ ามนัได้มากกว่า 
การวิ่งรถน ้าจากแหล่งน ้าเดิมท่ีใชอ้ยู ่
  การจดัท าแผนท่ีแหล่งน ้ า (รูปท่ี 4 ) ยงัรวมไป
ถึง การจดัท าแผนท่ีระบบท่อประปาหมู่บา้นเดิม (ซ่ึงแต่
เดิมสร้างเสร็จก็ไม่มีการจดัท าแผนทีไว)้ หรือ ท่ีจะวาง
แนวท่อบริการใหม่ (รูปท่ี 5 ) ท าให้สามารถก าหนดแผน
ดูแล ซ่อมแซม หรือ หาจุดน ้าร่ัวต่างๆไดดี้ข้ึน อนัเป็นการ
ประหยดัน ้า และขยายบริการใหก้บัชุมชนไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
 ระยะท่ี ๓    การแกปั้ญหาแบบกลุ่ม  

  เน่ืองจากความเตบ็โตของชุมชนท่ีผา่นมา  เพื่อ
ตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหาน ้ าในระยะยาว ทางกลุ่ม
อบต ไดร่้วมกนัศึกษาจากแผนท่ีหาแหล่งน ้ าดิบเพิ่ม  จาก
การประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงาน 
ก็ได้มีการปรึกษาหารือเพื่ อหาทางแก้ปัญหาน ้ าดิบ
ดังกล่าว จนเกิดแนวคิดในการพฒันาระบบท่อน ้ าจาก
ปลายคลองชลประทาน ในช่วงท่ีมีน ้ าเหลือ(ดูรูปท่ี 6) 
เพื่อส่งน ้ ามาเติมในสระเก็บกักของอบต ไว้ใช้ได้ใน
หนา้แลง้  โครงการดงักล่าวจึงเป็นการร่วมมือของชุมชน
กับหน่วยงานโดยทางชุมชนหาความต้องการ ดูพื้นท่ี  
ขณะท่ีหน่วยงานให้ค  าแนะน าทางดา้นเทคนิค และเสนอ
ของบประมาณมาก่อสร้าง และทางชุมชนดูแลในส่วน
ท่อต่อจากท่อเมนของระบบ ซ่ึงโครงการดงักล่าวไดรั้บ
งบประมาณจากโครงการไทยเขม้แข็งและอยูใ่นระหว่าง
การก่อสร้างอยู ่



 
 

รูปท่ี 3  ตวัอยา่งบญัชีน ้าท่ีจดัท าผูใ้ชน้ ้ าในต าบล 
 

 
 

รูปท่ี  4   แผนท่ีแสดงต าแหน่งแหล่งน ้าท่ีมีในต าบล 
 

 
 

รูปท่ี 5  การวางแนวระบบท่อประปา จากผลการส ารวจพื้นท่ี 
 

 
 

รูปท่ี 6  การพฒันาโครงการวางท่อน ้าดิบระหวา่งกลุ่มต าบล 
 
 
 

แนวระบบท่อประปา 

 



๔) บทเรียนทีไ่ด้ 
  การวิจยัคร้ังน้ีไดพ้ฒันากระบวนการแกปั้ญหา
น ้ าของชุมชนและหน่วยงานผ่านกระบวนการวิจยัเชิง
ปฏบัติัการ ซ่ึงก่อให้เกิดความเขา้ใจร่วมทั้งในแง่ขอ้มูล
และแนวทางการแก้ไขปัญหา   การวิจยัไดป้รับเน้ือหา
และเทคนิคท่ีใชเ้พื่อให้เหมาะสมกบัความตอ้งการระดบั
ชุมชนในการใช้เทคโนโลยี   บทเรียนหลกัจากการท า
วิจัยพบว่า ปัจจัยส าคัญของการแก้ปัญหาและพัฒนา
พื้นฐานการแกไ้ขปัญหาน ้ามีดงัน้ี 
 
 การเสริมศกัยภาพบุคลากรและองคก์ารในระดบั 

            ชุมชน 
  ควรเสริมสร้างความเขา้ใจ และขั้นตอนการ
วิเคราะห์ วางแผนน ้าใหก้บับุคลากร และผูน้ าชุมชน 
ผา่นกระบวนการเก็บขอ้มูล การคิด หาทางออกกบัปัญหา
ปัจจุบนั และพฒันาสู่การวางแผนในอนาคตได ้
 
 การสร้างกลไกร่วมวางแผน ร่วมท างาน ร่ว  

            แบ่งปัน 
  การคิดหาทางออก ควรมาจากพื้นฐานขอ้มูล
เดียวกนั มีเวทีคุยหาทางออกจากความเป็นชุมชนเดียวกนั 
เพื่อร่วมไดแ้ละร่วมเสียใน ยามวิกฤติได ้  
 
 การสนบัสนุนขอ้มูลและเทคโนโลย ีจากภาคส่วน 

            ต่างๆ 
  ขอ้มูลส่วนใหญ่มีจากหน่วยงาน แต่การจดัท า
ยงัไม่สามารถบริการระดบัชุมชนได ้ตอ้งมีการจดัระบบ
ตอบสนอง ร่วมกับการหาขอ้มูลจากพื้นท่ี  เทคโนโลยี
จากหน่วยงานก็ตอ้งสามารถปรับให้เขา้กบัความตอ้งการ

ของชุมชนได้ตามก าลังความสามารถ และตามสภาพ
พื้นท่ีท่ีไดจ้ากการส ารวจ และแผนท่ีต าบล 
 
 การจดักลไกความเช่ือมโยงในระดบัพื้นท่ี เพื่อ 

            ความยัง่ยนื 
  การแกไ้ขปัญหาระดบัชุมชนมกัจะคิดเฉพาะ
ของตน แต่ปัญหาน ้ าถึงระดับหน่ึงแล้ว ต้องเป็นกลุ่ม
พื้น ท่ี  หรือ กลุ่มสายน ้ าถึงจะแก้ปัญหาระยะยาวได ้ 
เพราะตอ้งมีการเอ้ือของตน้ กลาย ปลายน ้ าได ้ รวมทั้ ง
การพัฒนาโครงการร่วมจากพื้นฐานของแต่ละชุมชน 
ร่วมกบัโครงการจากหน่วยงานรัฐ ท่ีมีการพฒันา หรือ จะ
พัฒนามาเช่ือมต่อกับโครงการจากพื้ น ท่ี  จะท าให้
โครงการดงักล่าวมีความยัง่ยืน เพราะเป็นความตอ้งการ
และมีความพร้อมทั้งสองดา้น 
 
๕) ข้อเสนอแนะ 
  จากการวิจัย เพื่ อการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
พฒันากระบวนการ เพื่อแกปั้ญหาน ้ าในจงัหวดัระยอง 
โดยเน้นการพัฒนาแก้ไขปัญหาระดับชุมชนให้มา
สอดคลอ้งกบัการพฒันาในระดบัใหญ่ ยงัมีขอ้เสนอแนะ
ใหมี้การพฒันาแนวทางดงักล่าวดงัน้ี 

1. ควรขยายผลโดยส่งเสริมการบริหารจดัการน ้ า
ของอบต.ในพื้นท่ี (และจงัหวดัอ่ืน)  

2. ควรขยายผลโดยน าระบบมาช่วยการบริหาร
จัดการด้านสาธารณูปโภคอ่ืนของอบต.ใน
พื้นท่ี  

3. ควรสร้างการเช่ือมโยงของขอ้มูลทุกดา้น โดย
ร่วมกับอบจ. ซ่ึงยงัขาดข้อมูลเร่ืองน ้ าระดับ
พื้นท่ีอยูพ่อสมควร  



4. ควรจัดเตรียมข้อมูลในระบบฯ ได้มีความ
ทนัสมยัมากข้ึน ภายใตก้ารดูแลของอบจ.  ท่ีมี
ความสนิทสนมกับพื้นท่ีและสามารถดูแล
ระบบและกระบวนการดงักล่าวไดใ้นระยะยาว 

 
๖) กติติกรรมประกาศ 
  การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้รับความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน  ทางผูศึ้กษาขอแสดงความขอบคุณต่อ  
        

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัระยอง
ท่ีเขา้ร่วมใหค้วามเห็น และสมัมนาต่างๆท่ีจดั
ข้ึน 

 เจา้หนา้ท่ีกรมชลประทาน ระยอง 
 เจา้หนา้ท่ีการประปาภูมิภาค ระยอง 
 เจา้หนา้ท่ีส านกังานจงัหวดัระยอง  ฯลฯ  

  

  งานวิจยัน้ีไดรั้บการสนบัสนุนทุนวิจยัจาก สกว 
ภายใตห้น่วยวิจยัท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
 
๗) เอกสารอ้างองิ 

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2549, 
โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อจดัการทรัพยากร
น ้ าเชิงพื้นท่ีพร้อมระบบสนับสนุนการตัดสินใจและ
กระบวนการทางสังคมในบริเวณพื้นท่ีจังหวดัระยอง 
จัดท าโดย สุจริต  คูณธนกุลวงศ์ , รศ.ดร.และคณะ ,  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ ์การจดัการน ้ าระยอง 
เอกสารน าเสนอโครงการการพฒันาระบบสารสนเทศ
เพื่ อการจัดการทรัพยากรน ้ าเชิงพื้ น ท่ีพ ร้อมระบบ

สนับสนุนการตดัสินใจและกระบวนการทางสังคมใน
บริเวณพื้นท่ีจงัหวดัระยอง”  ๒๖ พย ๕๑  

 สุจริต คูณธนกุลวงศ ์ การจดัการน ้ าชุมชนดว้ย
ระบบสารสนเทศ     ท่ีประชุมสัมมนาน ้ าอุตสาหกรรม
จงัหวดัระยอง ๑๙ พค ๕๒  

 อบต ตะพง  การบริหารน ้ าในชุมชน  เอกสาร
น าเสนอในสัมมนา     ระยองวิจยั จดัโดย สกว ๒๕-๒๖ 
มิถุนายน ๕๒ 

 ชลประทานระยอง  สถานการณ์น ้ าในระยอง 
เอกสารน าเสนอในสัมมนาระยองวิจยั จดัโดย สกว ๒๕ 
มิถุนายน ๕๒ 

 Sucharit Koontanakulvong,  Chaiyuth 
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