
ดร.รอยล  จิตรดอน 
21 มีนาคม 2561 

ของ การปฏิรูปดา้น
ทรัพยากรนํ้า 

และ งานวจิยั ท่ีพงึมี 

เป้าหมายและ
สาระสาํคญั 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 



สร้างและรักษา  
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม  
         คือ สร้างและรักษา  
                      อนาคต 2 



ระบบบริหารจัดการ 

ทรัพยากรทางบก 

ทรัพยากรนํ้า 
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

สิ่งแวดลอม 
ระบบกฎหมาย ระบบฐานขอมูลและเทคโนโลย ี

จิตสํานึกและการมีสวนรวม บุคลากร 

ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง 

ระบบนิเวศ 
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การบริหารจัดการเชิงพื้นที่

ขยายผลแบบอยาง

ความสําเร็จ ผานการมีสวน

รวมทุกภาคสวน 

การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศและความมัน่คง

ของประเทศ 

ระบบบริหารจัดการ 

และกฎหมาย 

มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมทีมี่ประสิทธภิาพ บนพ้ืนฐานการมี

สวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชา

รัฐ เพื่อลดความเหลือ่มล้ํา สรางความเปน

ธรรม สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ กฎหมายที่

เกี่ยวของ และขอตกลงระหวางประเทศทีไ่ทย

เปนภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชนของ

ประเทศเปนสําคญั 

• จัดทําแผนทีก่ารใชประโยชนที่ดินปาไม 
• จัดทําแผนทีศ่กัยภาพแรและเขตแหลงแร 
• จัดทําแผนทีก่ารจําแนกเขตทางทะเลและชายฝง One Marine Chart  
• ขยายผลความสําเร็จของการบริหารจัดการนํ้าระดับชุมชน  
• วางผังเมืองระดับชุมชน ผังพ้ืนที่เฉพาะทองถิ่น ผังเสนทางนํ้าในผังเมือง

รวมจังหวัด 
• จัดต้ังศูนยบริหารจัดการนํ้าระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
• จัดต้ังเครือขายศูนยอนุรักษและพัฒนาฐานทรัพยากรทองถิ่นทั่วประเทศ 
• สงเสริมการจัดการขยะชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 

• พัฒนาและยกระดับระบบการจัดทาํรายงานประเมินผลกระทบEIA/EHIA 
• พัฒนาระบบการประเมินยุทธศาสตรการพัฒนาอยางย่ังยืน (SEA) 
• กําหนดมาตรการการจัดการสิง่แวดลอมที่ย่ังยืนในพ้ืนที่ควบคุมมลพิษแทน

การประกาศเขตควบคุมมลพิษ 
• พัฒนากองทุนสิ่งแวดลอม  กองทุนปาไม กลไกพันธบัตรปาไม 
• สรางระบบ/กลไกความเปนเอกภาพ บูรณาการนโยบาย ระบบแผน และ 

ระบบงบประมาณ  
• จัดต้ัง คกก.พัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดลอมและศาลสิ่งแวดลอม 
• สงเสริมการออกขอบัญญัติทองถิ่น ปรับปรุงกฎหมายดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  

• จัดทําฐานขอมลูทรัพยากรธรรมชาติตางๆ เพ่ือใชในการติดตาม ตรวจสอบ 
และบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

• เพ่ิมพ้ืนที่ปาเพ่ือการอนุรักษ สวนปาเศรษฐกิจ และปาชุมชน 
• แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล และเพ่ิมพ้ืนที่ปาชายเลน 
• สงเสริมการจัดการขยะแบบครบวงจร 
• สรางเครือขายบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เกิดความมั่นคง มีนํ้าสํารอง 
• วิจัยและพัฒนาแบบจําลอง เพ่ือใชประโยขนในการวางแผนเพ่ือจัดการ

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางเปนระบบ 

เกิดการรกัษา ฟนฟู และใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางสมดุล ชวยแกไข

ปญหาความขดัแยงที่เรื้อรัง มกีารแบงปน

ผลประโยชนอยางเปนธรรม นาํไปสูการพฒันา

อยางยั่งยนืที่สมดุลทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม 

ลดความสีย่งจากการเกิดภัยพิบัติที่จะสงผล

กระทบตอชีวิต ทรัพยสิน สังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง ชวยใหการพัฒนา

ประเทศสามารถดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง ไม

หยุดชะงัก เกิดความมั่นคงทางดานทรัพยากรนํ้า 

อาหาร และพลังงาน นําไปสูการสรางรายได  

สรางความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยนื ของประเทศ 

กิจกรรม เปาหมาย 
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สถานการณนํ์า้ของประเทศไทย 
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การกระจายตวัของฝนในประเทศไทย ปี 2551-2560 
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ปี 2559 มปีรมิาณฝนมากกวา่คา่เฉลีย่ 0.60% 
(ปี 2559 ปรมิาณ ฝน 1,476 มม.)   

ฝนทีต่า่งจากปกต ิ
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ความจขุองอา่งเก็บนํา้ทีพ่ฒันาขึน้ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ที่มา กรมชลประทาน 2552 
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มนํีา้เพยีง 

 5.6%  
ทีไ่หลลงเขือ่น 

8.6% 

11.4% 

3.3% 

1.7% 

4.0% 

   % นํา้ฝนที่ 

ไหลลงเขือ่น 

ฝนตกท ัง้ประเทศ   
ปีละประมาณ 

 754,000  
ลา้น ลบ.ม.  

จากนํา้ฝน ไหลลงสูเ่ข ือ่น 
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ความจรุวม 
ของอา่งเก็บนํา้
ขนาดใหญ ่34 แหง่  

70,757  
ลา้น ลบ.ม.  

ปรมิาณนํา้ 
ไหลลงอา่งฯ 

เฉลีย่แตล่ะปี  

42,620  
ลา้น ลบ.ม.  

ความตอ้งการ 
ใชนํ้า้ 

แตล่ะปี มากกวา่ 

100,000  
ลา้น ลบ.ม.  
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ภาค 
พืน้ทีเ่กษตร (ลา้นไร)่ 

%ในเขต
ชลประทาน รวม ในเขต

ชลประทาน 
นอกเขต

ชลประทาน 
เหนอื 28.71 3.80 24.91 13.2% 

ตะวนัออกเฉียงเหนอื 66.69 3.99 62.70 6.0% 
ตะวนัออก 5.52 0.41 5.11 7.5% 

กลาง 29.29 15.27 14.01 52.1% 
ใต ้ 24.31 2.99 21.32 12.3% 
รวม 154.52 26.46 128.05 17.1% 

พืน้ทีเ่กษตร อยูน่อกเขตชลประทาน  
83% หรอื 128 ลา้นไร ่

พืน้ทีก่ารเกษตร 

11 



พืน้ทีช่ลประทาน โดย กรมชลประทาน  

ขอ้มลูแหลง่นํา้ รวบรวมจาก   

สสนก. GISTDA กรมชลประทาน ESRI 

แหลง่นํา้ในประเทศไทย 
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Presentation Notes
ภาพด้านข้างที่อยู่นอก slide เป็นแหล่งน้ำแบบ Polygon ส่วนที่อยู่ใน slide เป็นการ gen polygon ออกมาเป็น point
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โจทย ดานทรพัยากรนํ้าของประเทศ 

• ฝนมากแตเก็บกักไดนอยเพียง 5.6% 

• ตนทุนน้ําแปรปรวนสูง ในขณะท่ีความตองการใชน้ําเพิ่มสูงขึ้น 

ทําใหความเสี่ยงเพิ่มขึ้น  

• พื้นท่ีเกษตรสวนใหญอยูนอกเขตชลประทาน 83% หรือ 128 ลานไร  

• แหลงน้ําขนาดเล็กจํานวนมากขาดการดูแล เสนทางน้ําถูกบุกรุก 

• การพัฒนาโครงการขนาดใหญใชเวลานานและมีขั้นตอนมาก 

• การบริหารจัดการ ไมสามารถปรับตัวตามสถานการณน้ําและเทคโนโลยีไดทัน 



การปฎิรูป 

เร่ืองทรัพยากรน้ํา 

เปาหมาย 

สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและพัฒนา ลดภัยพิบัติ  

เกิดความมั่นคงและย่ังยืนดานทรัพยากรนํ้า 

เรงรัดกลไกการพัฒนาแหลงนํ้าและปรบัปรุง 

ระบบการเก็บกักนํ้าตนทุนรวมท้ังระบบการกระจายนํ้า  

ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ  

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดูแลรักษาทรัพยากรนํ้า 

การบริหารเชิง

พื้นท่ี 

ระบบ 

เสนทางนํ้า  

ระบบขยายผล

แบบอยาง

ความสําเร็จ 

ความรู เทคโนโลยี
และทรัพยากรมนุษย 

เพื่อการ 
บริหารจัดการนํ้า 

การบริหารแผน
โครงการที่สําคัญตาม
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า 

ประเด็นปฎิรปู 5 ประเด็นหลัก 
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ระบบขยายผล 

แบบอยางความสําเรจ็ 
•ขยายผลความสําเร็จดานการบริหารจัดการนํ้า/ดูแลรักษาอยางมสีวนรวมและย่ังยืน 

(การบริหารจัดการอุปสงคนํ้า/การจัดการความเส่ียงดานทรัพยากรน้ํา/  

การจัดการภัยพิบัติดานทรัพยากรนํ้า) 

•เพิ่มการใชประโยชนจากพื้นที่ผิวน้ําในอางเก็บน้ํา 
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Presenter
Presentation Notes
การบริหารแผนโครงการขนาดใหญ่การก่อสร้างโครงการใหม่  - ผู้รับผิดชอบโครงการขนาดใหญ่  - กระบวนการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   - กระบวนการขอใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ  - กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  - กระบวนการงบประมาณปรับปรุงวิธีการบริหารโครงสร้างเดิม+ใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  - เพื่อให้เกิดการบริหารอย่างเป็นระบบ+ยืดหยุ่นการบริหารเชิงพื้นที่ (ร่วมกับมหาดไทย+ท้องถิ่น)การแบ่งเขตบริหารจัดการและการกำหนดผู้รับผิดชอบการจัดรูปที่ดิน การบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน  - การใช้น้ำอย่างประหยัด/การใช้น้ำซ้ำ เป็น ตัวชี้วัด  - การจัดรูปที่ดินทั้งในเขต+นอกเขต ต้องดูประเด็นเรื่อง กฎหมาย และแหล่งงบประมาณระบบเส้นทางน้ำ การจัดการระบบเส้นทางน้ำ (ประกาศเส้นทางทาง/พัฒนาปรับปรุง / บริหารจัดการ / อนุรักษ์บำรุงรักษา)  - ประกาศเส้นทางน้ำ+ใส่ function   - พื้นที่เกษตรที่กลายเป็นพื้นที่เมือง?  - ปฏิรูป คือ บังคับใช้ กม. (กม. ที่ประกาศทางน้ำ มี 1.กม.ชลประทาน 2. กม.ประปา 3. กม.ผังเมือง ขุดดิน ถมดิน 4. กม.เดินเรือ กรมเจ้าท่า)ระบบระบายน้ำจากพื้นที่รับน้ำลงสู่ทะเลการขยายผลแบบอย่างความสำเร็จ (การบริหารความเสี่ยง (Risk management) แทนการจัดการภัยพิบัติ (Disaster management))การขยายผลความสำเร็จด้านการบริหารจัดการน้ำ/ดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน  - กระเซียว/เสาไห้/แวงน้อยเพิ่มการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ  - Solar cell ลอยน้ำDemand managementการพัฒนาเทคโนโลยี และศักยภาพบุคลากรการใช้งานฐานข้อมูล/ระบบคลังข้อมูลทรัพยากรน้ำร่วมกันของหน่วยงานระดับปฏิบัติ



วศิวกรรม/นวตักรรม 

• ออกแบบโครงสรา้งทีเ่หมาะสมกบัภมูสิงัคม ไมยุ่ง่ยาก ซบัซอ้น 
• วางแผนการดาํเนนิงาน และการบรหิารจดัการ  รวมถงึการซอ่มบาํรงุ

อยา่งเป็นระบบ 

นวตักรรมชุมชน 

ระบบโครงสรา้งนํา้ 

 คลองดกัน้ําหลาก 
 ถนนน้ําเดนิ 
 บอ่ดกัตะกอน 
 เรอืดดูเลน 

ระบบบรหิารจดัการนํา้ทว่ม นํา้แลง้ 

ระบบจดัการอา่งเก็บนํา้ขนาดเล็ก 

 ฝายสํารองน้ําหนิกอ่ 
 ฝายดกัตะกอนซเีมนตผ์สมทราย  

เสรมิไมไ้ผ ่

ระบบฟ้ืนฟปู่าตน้นํา้ 

 ถังดกัไขมันประจําครัวเรอืน 
 ระบบสบูน้ําดว้ยโซลา่เซลส ์
 แผงโซลา่เซลส ์ลอยน้ํา 

ระบบเกษตรพชืไร ่ ระบบบําบดันํา้เสยี 

ระบบฟ้ืนฟแูหลง่นํา้ขนาดใหญ ่

 บอ่เตมิน้ําใตด้นิ 
 อาคารน้ําลน้คอนกรตีเสรมิไมไ้ผ ่
 รางสง่น้ํา คสล. ผา่นลําหว้ย 

เทคโนโลย ี

• สถานโีทรมาตร 
• GPS/แผนทีภ่มูปิระเทศและแผนที่

ภาพถา่ยดาวเทยีม  
• Q-GIS 
• Mobile Application 
• สํารวจระดบั Echo Sounder 

ขอ้มลู 

• แผนทีน้ํ่า ผังน้ํา  
แผนทีน้ํ่าตําบล 

• แนวทางพฒันาแหลง่น้ํา 
• ขอ้มลูพืน้ฐานชมุชน 
• ตารางขอ้มลูแหลง่น้ํา  
• แนวทางบรหิารจัดการน้ํา 
• สมดลุน้ํา 

ความม ัน่คงดา้นอาหารและ
รายได ้ 

ความม ัน่คงดา้นนํา้ 

ความม ัน่คง 
ดา้นพลงังาน 

 แผนบรหิารจัดการน้ําระดบัตําบล 
 แนวทางพัฒนาลุม่น้ําฉบบั

ประชาชน 
 ศนูยบ์รหิารจัดการน้ํา ระดบัตําบล 

และ ระดบัจังหวดั  

 ป่า 3 อยา่ง ประโยชน ์ 4 อยา่ง  
 ทฤษฎใีหม ่ 

ว และ ท ประยกุตใ์ช ้เกดินวตักรรม ผลลพัธ ์

 พลงังานสะอาด 
 พลงังานทดแทน 

ประยกุตใ์ช ้ว และ ท : การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ชุมชน ดว้ย ว และ ท 

16 16 



ชุมชนบานหวยปลาหลด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

17 



ในอดตีพืน้ทีห่ว้ยปลาหลดเป็นพืน้ทีป่ลกูฝ่ินอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ 
(ภาพตัวอยา่ง) 

กอ่นปี 2517 

18 

ในอดตีพืน้ทีบ่า้นหว้ยปลาหลด เป็นเขาหวัโลน้ 
18 

18 



19 

เมือ่วันที ่26 มกราคม 2517 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ไดเ้สด็จพระราช
ดําเนนิทรงเยีย่มราษฎรทีบ่า้นหว้ยปลาหลด และไดพ้ระราชทานตน้กาแฟเพือ่เป็นพชืทางเลอืก
ใหม่ และแนวทางในการประกอบอาชีพที่อนุรักษ์ดนิและน้ํา และสามารถนําผลผลติไป
จําหน่าย สรา้งตลาดมเูซอ เพือ่ใหช้มุชนมรีายไดท้ดแทนการปลกูฝ่ิน 19 



20 

ภายหลงัปี พ.ศ. 2517 ชมุชนบา้นหว้ยปลาหลด ไดห้นัมาฟ้ืนฟปู่าตน้น้ํา เปลีย่นพืน้ทีป่ลกู
ฝ่ิน มาปลกูป่า 3 อยา่ง ประโยชน ์4 อยา่ง และปลกูกาแฟเสรมิใตร้ม่เงา แบง่พืน้ทีใ่นการ
ดแูลรักษาป่า จนป่าไมก้ลบัมาอดุมสมบรูณ ์ 20 20 



ปี พ.ศ. 2524 กรมป่าไมไ้ดป้ระกาศพืน้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตติน้กระบากใหญ ่ (หรอืปัจจบุัน
คอือทุยานแหง่ชาตติากสนิมหาราช) ทําใหช้มุชนบา้นหว้ยปลาหลดถูกประกาศเป็นเขต
อทุยานแหง่ชาต ิชาวบา้นรว่มกบัอทุยานฯ อนุรักษ์และฟ้ืนฟปู่าอยา่งตอ่เนือ่ง 21 



22 

จดุแข็งของชุมชนหว้ยปลาหลด 

ผูนํ้าที่
เขม้แข็ง 

ชาวบา้น
รว่มกนัฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์
ป่าตน้น้ํา 

มกีตกิา 
ดแูลรักษา 
ป่าชมุชน 

ตลาด
จําหน่าย
ผลผลติ 

ตอ่ยอด
ผลติภณัฑ์
จากกาแฟ 

22 



23 

ปี พ.ศ. 2550 ชมุชนบา้นหว้ยปลาหลดไดรั้บรางวลัดเีดน่ ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ํา
ชุมชนตามแนวพระราชดําร ิเพื่อเฉลมิพระเกยีรตเินื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ทีจั่ดโดย สสนก. พบว่า บา้นหว้ยปลาหลด
สามารถฟ้ืนเขาหวัโลน้สําเร็จ มจีดุเดน่เรือ่งผลผลติกาแฟอนิทรยี ์และการตลาด แตย่ังพบ
ปัญหาเรือ่งน้ําหลาก และน้ําแลง้ในพืน้ที ่ 23 23 



24 

ในปี พ.ศ. 2551 สสนก.ไดค้ดัเลอืกใหช้มุชนบา้นหว้ยปลาหลดเป็นชุมชนแมข่า่ยการจดัการทรพัยากรนํา้ชุมชน ดว้ย
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทําใหช้มุชนพัฒนาศักยภาพตนเองในดา้นการบรหิารจัดการน้ํา 

• สํารวจ จัดทําขอ้มลู แผนทีน้ํ่า ผังน้ํา และวเิคราะหส์มดลุน้ํา  
• ปรับปรงุฝาย แหลง่น้ํา ทําใหม้ปีรมิาณน้ําสําหรับอปุโภค บรโิภค และ เกษตร ไดต้ลอดปี และเหลอื

ใชม้าผลติไฟฟ้าพลงังานน้ํา 
• สามารถเขา้ใจพืน้ทีต่นเอง วเิคราะหแ์หลง่น้ํา เสน้ทางน้ํา สนัปันน้ํา เพือ่บรหิารจัดการดนิ น้ํา ป่า 

ของชมุชนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 24 



25 

ความสําเร็จการบรหิารจัดการน้ําใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ดว้ย ว และ ท 

ฝายชะลอนํา้
และฝาย

คอนกรตีเพือ่
อปุโภคและ
การเกษตร 

รองรับพืน้ที่
การเกษตร 

626  
ไร ่

มน้ํีาใชส้อยใน
ครัวเรอืน 

225  
ครัวเรอืน 

น้ําเหลอืจา่ย 
ใชผ้ลติ

กระแสไฟฟ้าพลัง
น้ํา ขนาด 

3  
กโิลวตัต ์ 25 



ม ัน่คง 
ทรพัยากร 

ม ัน่คง 
นํา้อปุโภค 

บรโิภค 
เกษตร 

ผลสําเร็จจากการดําเนนิงานชมุชนแมข่า่ยฯ ทําใหช้มุชนบา้นหว้ยปลาหลด มคีวามมั่นคงน้ําอปุโภค บรโิภค 
เกษตร มั่นคงอาหารและเศรษฐกจิ 

ม ัน่คง 
อาหารและ
เศรษฐกจิ 

26 



ในปี พ.ศ. 2560 สสนก. ไดร้่วมมอืกับมูลนธิอิทุกพัฒน์ ในพระบรมราชปูถัมภ ์กรมอทุยานแหง่ชาต ิสัตวป่์า 
และพันธุพ์ชื กรมป่าไม ้กองทัพภาคที ่3 และ ทอ้งถิน่และจังหวัด ดําเนนิงานสรา้งตน้แบบการบรหิาร
จดัการดนิ นํา้ ป่า 

ตน้แบบการจัดการดนิ น้ํา ป่า ตามแนวพระราชดําร ิ

27 



28 

• เกดิแผนทีบ่รหิารจัดการดนิ น้ํา ป่า ทีช่มุชนสํารวจและจัดทํารว่มกบัเครอืขา่ยหน่วยงานเกีย่วขอ้ง 

• เกดิกตกิาการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของชมุชนทีย่อมรับร่วมกันระหวา่งชมุชนและเครอืขา่ยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ดแูล
และบรหิารจัดการพืน้ที ่รวม 22,930 ไร ่ 28 



สบืสานแนวพระราชดํารทิีท่รงรเิริม่  

• ตลาดจาํหนา่ยผลผลติจากป่าชุมชน 
• ตลาดกลางรองรบัผลผลติจากป่าชุมชนในเครอืขา่ย 

จดัการดนิ นํา้ ป่า ตามแนวพระราชดาํร ิ

พืน้ที ่ร.9 ประทับพัก  
และตน้สนทรงปลกู 

29 
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Presenter
Presentation Notes
ตัวอย่างการเพิ่มการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน้ำในอ่างเก็บน้ำ�ด้วยระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำแบบติดตั้งลอยน้ำ



ระบบโซลา่เซลลส์บูนํา้แบบตดิต ัง้ลอยนํา้เพือ่อปุโภคและการเกษตร 

ขอพระราชพระราชานญุาตตดิต ัง้ระบบโซลา่เซลลท์ีส่ระพระราม 9 

31 
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Presenter
Presentation Notes
http://djob.haii.or.th/solarcell/public/



ผลติกระแสไฟฟ้าได ้ 
2.26 kWh ตอ่ปี  

สบูนํา้ได ้120 – 30,000 ลติร 
ตอ่ช ัว่โมง  

ลดคา่สบูนํา้ได ้
ประมาณ 11,000 บาทตอ่ปี  

33 

ระบบโซลา่เซลลส์บูนํา้แบบตดิต ัง้ลอยนํา้เพือ่อปุโภคและการเกษตร 

บรเิวณสระเก็บนํา้หว้ยเกษยีร ต.ดงขีเ้หล็ก อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี



1 

2 

ถงักกัเก็บนํา้ 

ถงักกัเก็บนํา้ในชุมชนและ
โรงเรยีนบา้นโสมง 

บา้นหนิลาด 
สบูนํา้จากนํา้แมต่ ืน่ 

เขือ่นภมูพิล 

วตัถปุระสงค:์  
เพือ่บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ําอปุโภค 
บรโิภคของชมุชน 

ขอ้เท็จจรงิพืน้ที:่  
1. บา้นหนิลาด และบา้นโสมง ไมม่ไีฟฟ้าใชใ้นหมูบ่า้น และเดนิทางเขา้พืน้ทีท่างเรอื  
2. ชมุชนใชร้ะบบทอ่สง่น้ําจากภเูขา เพือ่อปุโภคและบรโิภค และในชว่งเดอืน มนีาคม – พฤษภาคม ของทกุ

ปี จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ํา 
3. โครงสรา้งถงักกัเก็บน้ําในชมุชน และโรงเรยีนชํารดุ ไมส่ามารถเก็บสํารองน้ําได ้

ผูร้บัประโยชน ์ 
บา้นหนิลาด จาํนวน 419 คน 151 ครวัเรอืน  
บา้นโสมง จาํนวน 472 คน 184 ครวัเรอืน 

34 

ระบบโซลา่เซลลส์บูนํา้แบบตดิต ัง้ลอยนํา้เพือ่อปุโภคบรโิภค 

พืน้ทีชุ่มชนเหนอืเขือ่นภมูพิล บา้นหนิลาด - บา้นโสมง ต.บา้นนา อ.สามเงา จ.ตาก 



ตดิต ัง้ระบบสบูนํา้ดว้ยพลงังานแสงอาทติยพ์รอ้มทุน่ลอยจากนํา้แมต่ ืน่ 

35 



ความรู เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย 

เพื่อการบริหารจัดการน้ํา 

•การเพิม่ขีดความสามารถของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการบริหาร 

จัดการน้ําทุกระดับ 

•การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

•ระบบวิเคราะหจากขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 

36 

Presenter
Presentation Notes
การบริหารแผนโครงการขนาดใหญ่การก่อสร้างโครงการใหม่  - ผู้รับผิดชอบโครงการขนาดใหญ่  - กระบวนการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   - กระบวนการขอใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ  - กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  - กระบวนการงบประมาณปรับปรุงวิธีการบริหารโครงสร้างเดิม+ใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  - เพื่อให้เกิดการบริหารอย่างเป็นระบบ+ยืดหยุ่นการบริหารเชิงพื้นที่ (ร่วมกับมหาดไทย+ท้องถิ่น)การแบ่งเขตบริหารจัดการและการกำหนดผู้รับผิดชอบการจัดรูปที่ดิน การบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน  - การใช้น้ำอย่างประหยัด/การใช้น้ำซ้ำ เป็น ตัวชี้วัด  - การจัดรูปที่ดินทั้งในเขต+นอกเขต ต้องดูประเด็นเรื่อง กฎหมาย และแหล่งงบประมาณระบบเส้นทางน้ำ การจัดการระบบเส้นทางน้ำ (ประกาศเส้นทางทาง/พัฒนาปรับปรุง / บริหารจัดการ / อนุรักษ์บำรุงรักษา)  - ประกาศเส้นทางน้ำ+ใส่ function   - พื้นที่เกษตรที่กลายเป็นพื้นที่เมือง?  - ปฏิรูป คือ บังคับใช้ กม. (กม. ที่ประกาศทางน้ำ มี 1.กม.ชลประทาน 2. กม.ประปา 3. กม.ผังเมือง ขุดดิน ถมดิน 4. กม.เดินเรือ กรมเจ้าท่า)ระบบระบายน้ำจากพื้นที่รับน้ำลงสู่ทะเลการขยายผลแบบอย่างความสำเร็จ (การบริหารความเสี่ยง (Risk management) แทนการจัดการภัยพิบัติ (Disaster management))การขยายผลความสำเร็จด้านการบริหารจัดการน้ำ/ดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน  - กระเซียว/เสาไห้/แวงน้อยเพิ่มการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ  - Solar cell ลอยน้ำDemand managementการพัฒนาเทคโนโลยี และศักยภาพบุคลากรการใช้งานฐานข้อมูล/ระบบคลังข้อมูลทรัพยากรน้ำร่วมกันของหน่วยงานระดับปฏิบัติ



ผังบูรณาการ การทาํงานของคลังขอมลูนํ้าและภูมอิากาศแหงชาติ  
รวมกับศูนยปฏิบัติการตางๆ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 

37 



 บริหารจัดการ นํ้าในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต  

 วางแผน โครงการพัฒนาแหลงนํ้า และจัดสรร

งบประมาณพัฒนาแหลงนํ้า  

 ติดตาม ความกาวหนาโครงการพัฒนาแหลงนํ้า  

ระบบขอมูลเพื่อการติดตามสถานการณนํ้า 

พรอมรบัมอืสถานการณนํ้า ทัง้ในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต 

 เช่ือมโยงขอมูลจากทองถ่ินเขาสูสวนกลาง พรอม

สําหรับปฏิบัติการในทุกสถานการณ  

 เร่ิมตนนํารอง 4 จังหวัด ไดแก แพร สุโขทัย พะเยา 

และพจิิตร 

จัดตั้ง “ศูนยบริหารจดัการ

น้าํระดบัจังหวัด”   

ใหครอบคลมุพืน้ท่ีจังหวัด

เสี่ยงภัยน้ําทวม – น้าํแลง 38 

การดําเนินงานศูนยบริหารจัดการน้ําระดับจังหวัด 

http://nhc.in.th/phrae.html 

พจิติร พะเยา สโุขทัย แพร 

http://nhc.in.th/sukhothai.html http://nhc.in.th/phayao.html http://nhc.in.th/phichit.html 



http://nhc.in.th/phrae.html 
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แบบอยางความสําเร็จ : ศูนยบริหารจัดการน้ําจังหวัดแพร 



ระบบขอ้มลูสนบัสนุนการตดัสนิใจเพือ่การบรหิารจดัการนํา้ของประเทศ 
โดยใชเ้ทคโนโลย ีBig Data 

40 

To Succeed with Big Data,  
Start Small 

• ตอยอดจากระบบคลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาติที่ไดรวบรวมขอมูล 

ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ําจาก 35 หนวยงาน 

• ใชขอมูลจากคลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาติทีไ่ดรวบรวมแลวและ 

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใหไดประโยชนสูงสดุและทันเวลาฉับพลัน 

• ใชประโยชนจากความสามารถในการวิเคราะหที่ซบัซอน 

และสมรรถภาพสูงของเทคโนโลยี Big Data เพื่อตอบ 

โจทยปญหาและคนหาคําตอบใหมๆ เกิดเปนคลัง 

ความรูสําหรับการบริหารจัดการน้ําของประเทศ 



ระบบขอ้มลูสนบัสนุนการตดัสนิใจเพือ่การบรหิารจดัการนํา้ของประเทศ 
โดยใชเ้ทคโนโลย ีBig Data 

41 

สถาปตยกรรมระบบขอมูลขนาดใหญ Thaiwater Big Data 



ระบบขอ้มลูสนบัสนุนการตดัสนิใจเพือ่การบรหิารจดัการนํา้ของประเทศ 
โดยใชเ้ทคโนโลย ีBig Data 

ภาพรวมระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจ (BI-DSS) การบริหารจัดการน้ํา 

42 



ประชาชน 

มีสวนรวมอยาง
แทจริง 

เกิดการปรับโครงสราง

องคกรและกฏหมาย 
ใหมคีวามเหมาะสม 

เกิดระบบการประเมิน 

และติดตามผลการดําเนินงาน 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ 

เกิดการทํางานในแนวราบ 

รวมกันระหวางหนวยงาน 
ระดับกรมและกระทรวง 

เมื่อปฏิรูปทั้ง 5 ประเด็นหลักแลว แนวทางการดําเนินงาน  

เร่ืองทรัพยากรน้ําของประเทศไทย จะเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ทรัพยากรธรรมชาติ ไดรับการรักษาและฟนฟูใหมีความสมบูรณและยั่งยืน  

เปนฐานการพฒันาประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลอม 

43 
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