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P o w e r P o i n t ตวัอยา่งการบริหารจดัการ 

แหลง่น ้าในชุมชน 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ ์

คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 

การประชุมวชิาการ "ขบัเคลือ่นประเทศด้วยพลงัความรู้และความร่วมมือ“ 
จัดโดย สกว. 

๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ 
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หวัขอ้น าเสนอ 

 ระยอง ๔๘ 

 ปัญหากบัชุมชน 

 แนวคิดในการแกปั้ญหา 

 กรณีศึกษาตะพง 

 บทเรยีน 

 งานวิจยัตอ่ไป 
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ปัญหาความขดัแยง้ (ระยอง ๔๘) 
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ปัญหาน ้าในปี ๒๕๔๘ 
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•การพฒันาลุ่มน า้

คลองใหญ ่

อ่างเก็บน ้าดอกกราย 

ปริมาณน ้าเก็บกกั  71.40  ลา้น ลบ.

ม. 

อ่างเก็บน ้าหนองปลาไหล 

ปริมาณน ้าเก็บกกั  163.75  ลา้น 

ลบ.ม. 

อ่างเก็บน ้าคลองใหญ่ 

ปริมาณน ้าเก็บกกั  40.10  ลา้น 

ลบ.ม. 

มาบตาพุด 

หนองคอ้ 

พทัยา 

โรจนะ 

ประปา 

TPI 

ชลประทาน 

การจดัสรรน ้าลุม่น ้าระยองคลองใหญ ่



www.themegallery.com Logo นายสมศักดิ์ ศรีจนัทร ์  27 มิ.ย. 2550      

ตาราง   แนวทางการจัดสรรน า้โครงการชลประทานระยอง   (ลุ่มน า้คลองใหญ่) (เพิ่มการใช้น า้ IRPC.)

จดัสรรน ำ้/ปี รวม

(ล้ำน ลบ.ม.) หนองปลำไหล ดอกกรำย คลองใหญ่ ฝำยบ้ำนคำ่ย (ล้ำน ลบ.ม.)

1 ประปำระยอง และประปำอ่ืนๆ 19.392 6.996 3.000 2.400 6.996 19.392

2 พืน้ที่ชลประทำนฝำยบ้ำนคำ่ย 49.389 12.347 31.358 5.685 49.389

3 พืน้ที่ชลประทำนบ้ำนคำ่ยขยำย

4 ศนูย์พฒันำปลวกแดง 2.480 2.480 2.480

5 EAST  WATER 167.000 70.800 96.200 167.000

6 THAI  TAFFITA 3.600 3.600 3.600

7 IRPC 25.550 9.000 5.000 11.550 25.550 18

8 ROJANA 11.000 5.000 6.000 11.000

9 ระบบนิเวศน์ 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000

รวม 290.411 107.143 108.280 41.758 33.231 290.411

ล ำดบั รำยกำรผู้ ใช้น ำ้ หมำยเหตุ
รับน ำ้จำกแหล่งน ำ้(ล้ำน ลบ.ม.)
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NONGPLALAI  RESERVOIR  OPERATION  RULE CURVES
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LRC 5%

URC 5%

    ปริมาณน า้ปี  2548

   ปริมาณน ้าเฉล่ีย

   ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน ้าสงูสุดโอกาสน ้าลน้ 5% 

ปริมาณน ้าต า่สุดโอกาสขาดน ้า 5% 

ปี 2549 

ปริมาณน ้าสงูสุดโอกาสน ้าระบายทาง  spillway 20% 

นายสมศกัด์ิ ศรีจนัทร ์  15 ม.ค. 2551      

ปี 2550 

ปี 2551 

ปี 2552 
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โครงการก่อสร้าง
ก่อสร้างแล้ว

อ่างเก็บน า้คลองทับมา
ความจุ  74.30    ล้าน ลบ.ม.

(ตามแผน)
พืน้ที่รับน า้         ไร่

พืน้ที่รับน า้         ไร่

อ่างเก็บน า้คลองระโอก
ความจุ   18    ล้าน ลบ.ม.

( ก่อสร้างแล้ว )

อ่างเก็บน า้ประแสร์
ความจุ  202   ล้าน  ลบ.ม.

พืน้ที่รับน า้         ไร่
( ตามแผน )

พืน้ที่รับน า้        ไร่
( ตามแผน )

ความจุ  28.50  ล้าน ลบ.ม.
อ่างเก็บน า้คลองน า้เขยีว

พืน้ที่รับน า้       ไร่

อ่างเก็บน า้คลองใหญ่
ความจุ  71.50  ลบ.ม.

( ตามแผน )

อ่างเก็บน า้หนองปลาไหล
ความจุ  194   ล้าน ลบ.ม.
พืน้ที่รับน า้  30,000   ไร่

( ก่อสร้างแล้ว )

พืน้ที่รับน า้ 1,200  ไร่
( ก่อสร้างแล้ว )

ความจุ  52.00  ล้าน ลบ.ม.
อ่างเก็บน า้ดอกกลาย

พืน้ที่รับน า้         ไร่

อ่างเก็บน า้คลองบางไผ่

( ก่อสร้างแล้ว )

ความจุ  52.00   ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน ้าหนองปลาไหล 

163.75ลา้นลบ.ม. 

อ่างเก็บน ้าคลองใหญ ่

 40.1ลา้นลบ.ม. 

อ่างเก็บน ้าดอกกราย 

 71.4 ลา้นลบ.ม.  

อ่างเก็บน ้าประแสร ์

 248 ลา้นลบ.ม. 

อ่างเก็บน ้าคลองระโอก 

 19.65 ลา้นลบ.ม. 

อ่างเก็บน ้าหว้ยมะเฟือง 

หนองท่ากะสาว 

คลองส่งน ้าสายใหญ่ฝัง่ซา้ย 

คลองนาตาขวญั 
ฝายบา้นค่าย  

ต.ตะพง อ.เมือง  

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้โครงการ 
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กระบวนการทางสงัคม 

และประเด็นท่ีพบในพ้ืนท่ี 
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ประเด็นปัญหาเชิงพ้ืนท่ี 

 การจดัสนทนากลุ่มในพ้ืนท่ีทา้ยน ้า 

ประเด็นที่พบ 

• ไม่มัน่ใจในคุณภาพน ้าด่ืม 

• ปริมาณน ้าประปาไม่เพียงพอ 

• การสรา้งท านบกั้นแม่น ้าระยองช่วงระบายออกสู่

ทะเลและกตกิาในการผนัน ้า 

การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและการประสานงานเครอืข่ายลุม่น ้า 

• ระบบขอ้มูลและข่าวสารจะมีประโยชนใ์นการตอ่รองกบัภาครฐั 

• การมีส่วนร่วมเก็บขอ้มูลโดยชุมชน ท าไดแ้ตอ่าจมีอุปสรรคดา้นรายละเอียดขอ้มูล 

• มีความเป็นไปไดใ้นการประสานงานเครือข่ายผูใ้ชน้ ้าตลอดทั้งลุม่น ้า 
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 การจดัสนทนากลุ่มในพ้ืนท่ีกลางน ้า 

ประเด็นที่พบ 

• การใชป้ระโยชนจ์ากแนวทอ่ผนัน ้าในพ้ืนท่ี 

• ผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการสูบน ้าบาดาล 

• จากโครงการที่รฐัไดด้  าเนินการไวใ้นปี 48? 
• การประกนัราคาพืชผลที่ภาครฐัส่งเสริมใหเ้พาะปลกู 

การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและการประสานงานเครอืข่ายลุม่น ้า 

• ระบบขอ้มูลควรเป็นแบบ Real Time ใหม้ากที่สุด 

• พ้ืนท่ีในเขตชลประทานมีการประสานระหว่างกลุม่ผูใ้ชน้ ้าฝัง่ซา้ยและฝัง่ขวา 

• กลุม่ผูใ้ชน้ ้าพ้ืนท่ีนอกเขตมีการประชุมรว่มกบักลุม่ผูใ้ชน้ ้าพ้ืนท่ีในเขตชลประทาน 

• ในการก าหนดบริเวณท่ีสามารถน าน ้าชลประทานไปใชไ้ด ้

ประเด็นปัญหาเชิงพ้ืนท่ี 
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 การจดัสนทนากลุ่มในพ้ืนท่ีตน้น ้า 

 
ประเดน็ที่พบ 

• กฎระเบียบในการสูบน า้จากอ่างเก็บน า้ 
• การรักษาสภาพพืน้ที่ต้นน า้และการใช้ที่ดิน 
• การน ารายได้กลับมาช่วยเหลือท้องถิ่น 

การเข้าถงึข้อมูลข่าวสารและการประสานงานเครือข่ายลุ่มน า้ 
• ท้องถิ่นมีการรวบรวมข้อมูลอยู่แล้ว และโครงการฯ ควรน าไปใช้ในการวเิคราะห์  
• เพราะมีความน่าเช่ือถือและถูกต้อง 
• ระบบควรมีการประสานงานกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ต้องการ 

ประเด็นปัญหาเชิงพ้ืนท่ี 
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การสมัภาษณข์อ้มูลท่ีผา่นมา 

 การสมัภาษณ ์อบต. ผูใ้หญ่บา้น 

 ก า ร สั ม ภ า ษณ์ป ร ะ ธ า น ก ลุ่ ม

เกษตรกร ประธานวิสาหกิจชุมชน 

 การสมัภาษณค์ณะอนุกรรมการลุ่ม

น ้าชายฝัง่ทะเลตะวนัออก 
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 ประเด็นสาเหต ุ

 

๑.  สภาวะฝนท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

๒.  ปริมาณความตอ้งการใชน้ ้าเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วและมากกว่าแผนท่ีวางไว ้  

๓.  การบริหารจดัการอ่างเก็บน ้า ฯ ไม่สามารถปรบัตวัไดท้นัตามสถานการณ์

 ความตอ้งการใชน้ ้า และสภาพฝนได ้  

๔.  ขาดระบบเตือนภยัและการจดัการความขดัแยง้ท่ีเหมาะสม   

๕.  ความล่าชา้ของการด าเนินโครงการพฒันาแหล่งน ้า ท าใหข้าดแหล่งน ้า

ส  ารอง 

สรุปสาเหตุการเกิดปัญหาการขาดแคลนน ้าปี ๒๕๔๘ ในพ้ืนท่ีน้ี โดยมี

ประเด็นพิจารณา 5 หวัขอ้ดว้ยกนัคือ  



www.themegallery.com Logo 

แนวคิดในการแกปั้ญหา 

  หน่วยงานของรัฐฝ่ายเดียว ไม่อาจป้องกันและแกไ้ขปัญหาดังกล่าวใหห้มดไป

โดยง่าย  ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียจึงควรที่จะตอ้งเขา้มามีบทบาทในการป้องกันและแกไ้ข

ปัญหารว่มกบัภาครฐั โดยรฐัจะตอ้งเห็นความส าคญัของการมีส่วนร่วมและการเปิดโอกาส

ใหไ้ดเ้ขา้มามีบทบาทในกระบวนการมีสว่นรว่มในรูปแบบตา่ง ๆ (เพื่อลดความขดัแยง้) 
 

 การมีขอ้มูล เครื่องมือและกระบวนการทางสงัคมจะช่วยใหค้วามเขา้ใจแก่ผูมี้ส่วนไดส้่วน

เสียใหเ้ห็นถึงสภาพปัญหาและรว่มกนัสรา้งแนวทางแกไ้ขที่สามารถตกลงรว่มกนัได ้ 

 การมีระบบสนับสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System; DSS) จะช่วยส่งเสริมการ
สรา้งทางเลือกเพื่อหาทางออกในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ และสนับสนุนกลุ่มผูบ้ริหาร

ในการวางแผนตดัสินใจในการจดัการน ้าในอนาคต (ในระยะตน้ อาจเป็นกระบวนการได)้ 

 การสรา้งเครือข่ายและพฒันาศกัยภาพ ภาคประชาชนที่จะเขา้มามีบทบาทในการจดัการ

น ้า และพฒันาสรา้งกระบวนการมีสว่นร่วมและสรา้งความเขา้ใจในการตดัสินใจและสรา้ง

กฎกตกิาในการจดัการน ้ารว่มกนั ไปพรอ้มๆกบักระบวนการสรา้งศกัยภาพ 
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ภาพการท างานและเผยแพร่ 



www.themegallery.com Logo 

กรณีศึกษาจาก อบต ตะพง 

ระยะที่ ๑ 

• การรูจ้กัปัญหาตนเอง     

• การวางแผนเฉพาะหนา้ 

ระยะที่ ๒ 

• การลงทุนแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

ระยะที่ ๓ 

• การแกปั้ญหาแบบกลุม่ 
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ความคิดเห็นในสนาม 

(อบต.ตะพง) 

ความคิดเห็นของทีมงาน ความคิดเห็นของโครงการ 

- การแกไ้ขปัญหาในช่วงภยัแลง้ 

- ว่ิงรถบรรทุกน ้าในพ้ืนท่ี ส่วนใหญ่

แกปั้ญหาน ้าเพ่ือการอุปโภค- บริโภค 

**บริหารงบประมาณ ตอ้งท าการเปิดเป็น

พ้ืนที่ภยัแลง้ก่อน ถึงจะน างบฯ ของอบต. 

มาใชไ้ด ้( ไม่เคยของบฯ จงัหวดั ) 

**บริหารงบประมาณแนวใหม่ 

-ขั้นตอนการเปิดพ้ืนที่ภยัแลง้ ใหส้อบถาม

เสน้ทางขอ้มูลเช่น ขอ้มูลเกษตรฯ ขอ้มูลอุตุ

ฯ ว่าไดม้าอย่างไร? ใชเ้กณฑใ์ดเลือกขอ้มูล

ในส่วนน้ี ?  

- การด าเนินงานขอใชง้บฯ แนวใหม่ของ

ทางอบต. ตะพง  อบต. อื่นเห็นดว้ยและใช้

มาตรการน้ีหรือไม่ ถา้ทุกอบต.  

-  

- สภาพพ้ืนที่ประสบปัญหาน ้ากร่อย ใน ม. 

9,10 และ 15  ชาวบา้นตอ้งซ้ือน ้าใชเ้ป็น

กิจวตัร  

งบประมาณของอบต. 

ตัง้โครงการฯ 

เปิดพืน้ที่ภยัแล้ง 

จังหวัด 

-ท าสถติข้ิอมูลจากค าร้อง 
ทั่วไปและค าร้องภยัแล้งของราษฎร 
 ** แนบระบบฯ ในส่วนของ 
การคาดการณ์ในปัจจุบันและอนาคต 

เดิม (ล้าช้า) แนวใหม่ 
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ขั้นตอน 

 ๑. เพือ่ส ารวจและบันทึกต าแหน่ง, ขนาดความจุและปริมาณน า้ของ
แหล่งกกัเกบ็น า้ 

 ๒. จดัท าบญัชีน ้าในพื้ นท่ีต  าบล 

 ๓. แปลงขอ้มูลต าแหน่งท่ีตั้งแหลง่น ้าใหอ้ยูใ่นรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์(GIS) 

21 
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ตย.บัญชีน า้ในพืน้ทีต่ าบล 
ช่ือแหล่ง

น ้า 

ประเภท

แหล่งน ้า 

ผูร้บัผิดช

อบ 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บา้น รหสั

ต าบล 

ต าบล UTME UTMN พื้ นท่ี
รบัน ้า 

ความ

กวา้ง 

(ม.) 

ความ

ยาว (ม.) 

ความลึก 

(ม.) 

ความจุ 

(ลบ.ม.) 

ระดบัน ้า 

(ม.) 

ปริมาณ

น ้า 

ครวัเรือน

ใชส้อย 

โรงงาน

ใชส้อย 

รหสัผู้

บนัทึก 

ช่ือผูบ้นัทึก วนัท่ี

บนัทึก 

หน่วยงานท่ีสงักดั หมายเหตุ 

001 3   21010306 บา้นหนอง
ตารถ 

21010
3 
ตะพง 758491 13995

20 
420 12 35 10 4200 2 840     0 กมล  กอก

หวาน 

27/05/
2552 

CU_WRSRU ใชท้  าสวน 

002 3   21010306 บา้นหนอง
ตารถ 

21010
3 
ตะพง 758229 13991

98 
350 10 35 12 4200 3 1050     0 กมล  กอก

หวาน 

27/05/
2552 

CU_WRSRU ใชท้  าสวน 

003 3   21010306 บา้นหนอง
ตารถ 

21010
3 
ตะพง 758146 13990

46 
600 20 30 10.5 6300 3 1800     0 กมล  กอก

หวาน 

27/05/
2552 

CU_WRSRU ใชท้  าสวน 

004 3   21010306 บา้นหนอง
ตารถ 

21010
3 
ตะพง 758205 13989

46 
375 15 25 9 3375 4 1500     0 กมล  กอก

หวาน 

27/05/
2552 

CU_WRSRU ใชท้  าสวน 

005 3   21010306 บา้นหนอง
ตารถ 

21010
3 
ตะพง 758232 13988

66 
400 20 20 9 3600 4 1600     0 กมล  กอก

หวาน 

27/05/
2552 

CU_WRSRU ใชท้  าสวน 

006 3   21010306 บา้นหนอง
ตารถ 

21010
3 
ตะพง 758326 13987

13 
375 15 25 1.5 562.5 1.5 562.5     0 กมล  กอก

หวาน 

27/05/
2552 

CU_WRSRU   

007 3   21010306 บา้นหนอง
ตารถ 

21010
3 
ตะพง 758260 13984

60 
980 28 35 2 1960 1.2 1176     0 กมล  กอก

หวาน 

27/05/
2552 

CU_WRSRU   

008 3   21010306 บา้นหนอง
ตารถ 

21010
3 
ตะพง 753263 13984

72 
700 25 28 4 2800 3 2100     0 กมล  กอก

หวาน 

27/05/
2552 

CU_WRSRU เป็นกลุ่มบ่อเลี้ ยงตะพาบน ้า

เก่า 2 บ่อ 

009 3   21010306 บา้นหนอง
ตารถ 

21010
3 
ตะพง 758074 13989

31 
950 25 38 12 11400 6 5700     0 กมล  กอก

หวาน 

27/05/
2552 

CU_WRSRU   

010 3   21010306 บา้นหนอง
ตารถ 

21010
3 
ตะพง 757997 13990

67 
294 14 21 9 2646 4.6 1352.4     0 กมล  กอก

หวาน 

27/05/
2552 

CU_WRSRU ใชท้  าสวน 

011 3   21010306 บา้นหนอง
ตารถ 

21010
3 
ตะพง 757985 13991

73 
784 28 28 12 9408 4 3136     0 กมล  กอก

หวาน 

27/05/
2552 

CU_WRSRU   

012 3   21010306 บา้นหนอง
ตารถ 

21010
3 
ตะพง 758102 13993

66 
875 25 35 13.5 11812.5 4.6 4025     0 กมล  กอก

หวาน 

27/05/
2552 

CU_WRSRU ใชท้  าสวน 

013 3   21010306 บา้นหนอง
ตารถ 

21010
3 
ตะพง 758109 13993

69 
700 20 35 13 9100 7.4 5180     0 กมล  กอก

หวาน 

27/05/
2552 

CU_WRSRU ใชท้  าสวน 

22 
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การน าขอ้มูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรน ้ ามาประยุกตใ์ชก้ารจัดท ารายงาน

ปฏิบตักิารเพ่ือขอเปิดพ้ืนท่ีภยัแลง้ ในการน างบประมาณมาช่วยเหลือผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้นในพ้ืนท่ี 

23 

หนา้จอแสดงการรายงานขอ้มูลสภาพสถานการณน์ ้าของต าบล  
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การวางแผนแกไ้ขปัญหาน ้าในพื้ นท่ีตนเอง 

โปรแกรม Q-GIS 
24 
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ม.11ประปาห้วยหินดาด 

ม. 8 ประปาข้างบ้านนายสนิท 

ม. 8ประปาข้างบ้าน 
นายมงักร 

ม. 8ประปาข้างบ้านายวิชยั 

ประปาสถานีอนามยัยายดา 

ม.3 ประปาสระหนองใหญ่ 

ม.7 ประปาสระตาเฉียน 

ม.7 ประปาบ้านชากลาว 

ม.14 ประปาบ่อหิน 

ม.15 ประปา
ห้วยมะเฟือง 

อ่างเกบ็น า้ห้วยหนิดาด 

ม.9 ประปา 

ม.2 ประปา 

ม. 11 ก าลัง
ด าเนินงาน 

ม.12 ก าลัง
ด าเนินงาน 

ม.14 ก าลัง
ด าเนินงาน 
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แผนทีแ่สดงประปาหมู่บ้านและแนวท่อ
ประปาในรูปแบบระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร์ (GIS) 

26 

ตวัอยา่งการสรา้งแนวทอ่ประปาโดยใชโ้ปรแกรมฯ 
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การเขา้รว่มกิจกรรมวางแผนรว่มและส่งเสรมิการใชเ้ครื่องมือ 

หรอืเทคนิคเพ่ือช่วยในการบรหิารจดัการน ้า เป็นกลุม่ 

27 
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28 

ประปาบา้นกน้หนอง 

ประปาบา้นหนองพญา 

อ่างเก็บน ้าหว้ยมะเฟือง 

ประปาบา้นยายดา 

ประปาบา้นชากลาว 

ประปาหนองใหญ่ 

สวนปาหนัน 

สวนยายดา 

สวนเกษตรผสมผสาน 

โครงการระบบสง่น ้าดว้ยทอ่หนองทา่กะสาว-หว้ยมะเฟือง 

ผลของการเขา้รว่มการจดัประชุมเชิงปฏิบตักิารท าใหอ้บต. เกิดความเช่ือมโยงกบัเจา้หนา้ที่ภาครฐั

มากข้ึน และเล็งเห็นสภาพปัญหาของต าบลตะพงอยา่งแทจ้ริง จงึท าใหต้  าบลตะพงไดร้บั 

งบประมาณภายใตแ้ผนปฏิบตักิาร ไทยเขม้แข็ง จ  านวนเงิน 50 ลา้นบาท  ปี 2553 



พ้ืนทีร่บัประโยชน์เกษตรกรรมนาข้าว และพืชผลไม้เพิม่ข้ึน พ้ืนที ่2 ฝัง่คลองนาตาขวญั 

โครงการ ศนูยวิ์จยัระบบการวางแผนการจดัการทรพัยากรน ้ าเพือ่ ความมัน่คงระดบัจงัหวดั ระยะที ่2 



พ้ืนทีร่บัประโยชน์เกษตรกรรมนาข้าว และพืชผลไม้เพิม่ข้ึน พ้ืนทีต าบลบา้นแลงและต าบลตะพง 

โครงการ ศนูยวิ์จยัระบบการวางแผนการจดัการทรพัยากรน ้ าเพือ่ ความมัน่คงระดบัจงัหวดั ระยะที ่2 
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บทเรียน 

 การเสริมศกัยภาพบุคลากรและองคก์ารในระดบัชุมชน 

 การสรา้งกลไกรว่มวางแผน รว่มท างาน รว่มแบ่งปัน 

 การสนบัสนุนขอ้มูลและเทคโนโลย ีจากภาคส่วนตา่งๆ 

 การจดักลไกความเช่ือมโยงในระดบัพ้ืนท่ี เพ่ือความยัง่ยนื 

พอเพียง   เพียรรู ้   แบ่งปัน   ยัง่ยนื 

ไม่พอ       ไม่รู ้      กูก่อน     หมดสิ้ น 



www.themegallery.com Logo 
07/08/56 32 

๑. ขยายผลโดยส่งเสริมการบริหารจัดการน ้ า

ของอบต.ในพื้ นท่ี (และจงัหวดัอ่ืน) 
 

1. ขยายผลโดยน าระบบมาช่วยการบริหาร

จัดการดา้นสาธารณูปโภคอ่ืนของอบต.ใน

พื้ นท่ีระยอง 
 

2. สรา้งการเช่ือมโยงของข้อมูลทุกดา้น โดย

รว่มกบัอบจ. ซ่ึงยงัขาดขอ้มูลเรื่องน ้าในระดบั

พื้ นท่ีอยู ่พรอ้มพฒันาบุคลากรรองรบั 
 

3. จดัเตรียมขอ้มูลในระบบฯ ไดมี้ความทนัสมัย

มากข้ึน ภายใตก้ารดูแลของอบจ.  ที่มีความ

สนิทสนมกบัพื้ นท่ี และชุมชน 

งานวิจัยต่อไป 
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 กิตติกรรมประกาศ 

ขอแสดงความขอบคณุตอ่ 

 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในจงัหวดัระยองที่เขา้รว่มให้

ความเห็น และสมัมนา 

        เจา้หนา้ที่กรมชลประทาน ระยอง 

        เจา้หนา้ที่การประปาภูมิภาค ระยอง 

       เจา้หนา้ที่ส  านกังานจงัหวดัระยอง ฯลฯ 

 

  งานวิจยัน้ีไดร้บัการสนบัสนุนทุนวิจยัจาก สกว ภายใตห้น่วย

วิจยัที่สนบัสนุนจากจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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เอกสารอา้งอิง (๑) 

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั, ๒๕๔๙, โครงการพฒันา

ระบบสารสนเทศเพ่ือจดัการทรพัยากรน ้าเชิงพ้ืนท่ีพรอ้มระบบ

สนับสนุนการตดัสินใจและกระบวนการทางสงัคมในบริเวณพ้ืนท่ี

จงัหวดัระยอง จดัท าโดย สุจริต  คูณธนกุลวงศ,์ รศ.ดร.และคณะ

,  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 

 ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ ์การจดัการน ้าระยอง เอกสารน าเสนอ

โครงการการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการทรพัยากรน ้า

เชิงพ้ืนท่ีพรอ้มระบบสนับสนุนการตดัสินใจและกระบวนการทาง

สงัคมในบรเิวณพ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง” ๒๖ พย ๕๑ 
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เอกสารอา้งอิง (๒) 

 สุจรติ คณูธนกุลวงศ ์ การจดัการน ้าชุมชนดว้ยระบบสารสนเทศ 

ท่ีประชุมสมัมนาน ้าอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง ๑๙ พค ๕๒ 

 

 อบต ตะพง  การบรหิารน ้าในชุมชน  เอกสารน าเสนอในสมัมนา 

ระยองวิจยั จดัโดย สกว ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๕๒ 
 

 ชลประทานระยอง  สถานการณน์ ้าในระยอง เอกสารน าเสนอใน 

สมัมนาระยองวิจยั จดัโดย สกว ๒๕ มิถุนายน ๕๒ 
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เอกสารอา้งอิง (๓) 
 Sucharit KOONTANAKULVONG , Chaiyuth SUKHSRI and Wongwatana 

SOMBUNYING , Environmental and Resources Management 
(Regional-Community), SSMS 2008, Kochi, March 2008. 

 Sucharit Koontanakulvong, Chaiyuth Sukhsri, Sak Sakulthai, 
ENHANCING COMMUNITY CAPACITY IN WATER MANAGEMENT VIA 
WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM , SSM 2009, Kochi, MAR 
2009 

 Sucharit Koontanakulvong, Chokchai Suthidhummajit, The proposed 
Web based Provincial Water Management System In Thailand, SSMS 
2009, Kochi, Mar 2009. 

 Danai Jampanil, Kwanchai Paekhoksoong, Sucharit Koontanakulvong,    
Improvement of Community Water Planning by using area-based 
Information  System, ssms 2010, Kochi, Mar 2010. 

 Sucharit Koontanakulvong, Chokchai Suthidhummajit, Integrating 
Provincial Water Planning  into Provincial Development Plan, SSMS 
2010, Kochi, Mar 2010. 
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Website 
www.watercu.eng.chula.ac.th 

หน่วยปฏิบตักิารวิจยัระบบการจดัการแหลง่น ้า 
Water Resources System Research Unit 


