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คำนำ 
 

                        หนังสือเลมน้ีเขียนขึ้นเพื่อสรุป แนวคิด แนวทางที่ใชในระยะที่ 2 น้ี คือ การใชขอมูลใกล

ตามจริง (near real time) และขอม ูลทำนายสภาพอากาศลวงหนา (forecasted data) มาชวยในการ

ตัดสินใจเตรียมตัว และ เน้ือหาหลักจากผลงานวิจัยของทีมวิจัยที่พัฒนา (ตามรายชื่อในภาคผนวก ค) ขึ้นมา 

พรอมประมวลบทเรียน บทสรุป และขอเสนอแนะที่ไดจากการบริหารงานวิจัยครั้งน้ี  และ เรียบเรียงเปน

เอกสารไวเพื่อการศึกษาตอไป 

  แผนงานวิจัยหลักฯ ไดติดตามกิจกรรมการประหยัดน้ำในภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสูบน้ำ การยกรางกฏระเบียบในการจัดการน้ำดานอุปสงค ทางเลือกในการจัด

องคกรจัดการน้ำในพื้นที่อีอีซี การถายทอดเทคโนโลยีการประหยัดน้ำสูผูประกอบการในภาคตะวันออก การ

ปรับปรุงการบริหารการปลอยน้ำของเขื่อนหลักทั้งสี่  การใชเทคโนโลยีและการพัฒนากลุมผูใชน้ำเพื่อปรับปรุง

การปลอยน้ำอยางเหมาะสมในโครงการชลประทาน การพัฒนากลุมผูใชน้ำนอกเขตชลประทาน พรอมจัดทำ

คลิปวิดิโอแนะนำผลงาน ผลวิจัยและการใชประโยชนไว (ในภาคผนวก ง) 

  ผูเขียนหวังวา หนังสือเลมนี้จะชวยใหเห็นการนำวิชาการ งาน วิจัยมาประยุกตใชในงาน

วางแผนและการดำเนินงานในโครงการดานน้ำ  และขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการวางแผนทรัพยากรน้ำ การ

บริหารเขื่อนและโครงการชลประทาน และการพัฒนากลุมผูใชน้ำ ใหมีการใชน้ำอยางประหยัดและคุมคา ตาม

เปาหมายในแผนแมบทของยุทธศาสตรซาติได 
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บทที่ 1  แนวคิคและเปาหมายแผนงานวิจัยเข็มมุงฯ 

 

   ปญหาการบริหารจัดการน้ำ (ลดาวัลย, 2560) ไดสรุปประเด็นสำคัญไว 6 ประการไดแก  (1) 

ปริมาณตองการน้ำมีมากกวาปริมาณน้ำตนทุน (มีตัวเลขที่ระบุ ความตองการใชน้ำปละประมาณ 1,500,000 

ลาน ลบ.ม. แตมีน้ำตนทุนอยูประมาณ 93,000 ลาน ลบ.ม. ตอป)  เมื ่อเกิดภาวะฝนนอยขึ้น สภาพการขาด

แคลนน้ำจะรุนแรงมากขึ้น  (2) สภาพภัยแลง และน้ำทวม มีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในชวง 10 ปหลังน้ี 

ซึ ่งอาจโยงกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) ขาดระบบกระจายน้ำจากแหลงเก็บนำ้สู

พื้นที่ใชประโยชน  และระบบที่มีก็ทรุดโทรมลงมาก (4) การใชน้ำไมมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมืองใหญยังมี

ประเด็นน้ำสูญเสียในระบบอยู (5) การบริหารน้ำอุปโภค บริโภค ขาดประสิทธิภาพ (ทั้งในแงความสูญเสีย  

คุณภาพน้ำ และการจัดการของ องคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)) (6) การบริหารน้ำระดับชาติขาด

เอกภาพ   หลังป 2561 มี พรบ. ทรัพยากรน้ำขึ้น มีกลไกในการบูรณการการวางแผนเพื่อตั้งงบประมาณให

ตอบโจทยและคุมคามากขึ้น  แตยังตองการงานวิจัยเพื่อชวยปรับปรุงเพื่อการวางแผน ดำเนินการ และกำหนด

มาตรการสนับสนุน โดยใชขอมูลและเทคโนโลยี และการพัฒนากลุมผูใชน้ำ สนับสนุนการขับเคลื่อน 

  แนวทางการแกไขการจัดการน้ำ ภายใตขอจำกัดของทรัพยากรที่มี และความแปรปรวนของ

สภาพภูมิอากาศประกอบดวย การพยายามจัดหาแหลงน้ำเพิ่มเติม  การลดความสูญเสียการสงน้ำ เพื่อใหสงน้ำ

ไดใกลเคียงกับที่ตองการทั้งในเชิงปริมาณ พื้นที่และเวลา แนวทางประหยัดการใชน้ำ และการลดปริมาณน้ำ

เสียที่ปลอยออกแหลงน้ำธรรมชาติเพื่อรักษาสภาพแวดลอม และลดภาระในการสงน้ำดิบมาเจือจาง  ทั้งหมดน้ี

ตองมีระบบการจัดการที่เหมาะสม ทั้งแบบผสมผสาน (หลายๆแนวทางพรอมกัน) และทันตอเวลา (ที่ตองการ

โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม) 

  เปาหมายเชิงยุทธศาสตรของการพัฒนาอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตองการใหเกิดความมั่นคง

ดานน้ำใน 5 ประเด็น (น้ำชนบท น้ำเมือง น้ำเพื่อการพัฒนา น้ำทวม/แลง คุณภาพน้ำ) การใชน้ำอยางมีผลิต

ภาพ การอนุรักษรักษาทางน้ำ และการลดความเสียหายจากอุทกภัย  ซึ่งตองมีแผนงาน และโครงการตางๆ

รองรับเพื่อใหบรรลุสูเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

  ในปจจุบัน การพัฒนาของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมที่เกิดขึ้นนานาประเทศในระดับ

สากลไดมีการนำระบบและองคความรูที่ไดจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมน้ีมาใชในการบริหารจัดการ

น้ำเพื่อเพ ิ่มประสิทธ ิภาพอยางแพรหลาย (สุภัทรา 2563, 2565) อาทิ การนำขอม ูลดาวเทียม เทคนิค

สารสนเทศและขอมูล การเก็บขอมูลดวยเซนเซอรและการสงขอมูลดวยระบบไรสาย การสงขอมูลเตือนภัยใน

ระดับบุคคล ที่เชื ่อมโยงกับการบริหารจัดการเขื่อน การจัดการภัยพิบัติ การจัดการในพื้นที่ชลประทานการ

พัฒนาแพลตฟอรมเพื่อการจัดการ (น้ำ เกษตร ปจจัยการผลิต ตลาด เครดิต ฯลฯ) และการพัฒนากลุมผูใชน้ำ  



 

 

 

2 

จึงควรทำการศึกษาวิจัยพัฒนา สรางนวัตกรรมโดยนำแนวคิด แนวทาง และเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวย

ยกระดับการบริหารจัดการน้ำของประเทศและชวยตอบโจทยเปาหมายเชิงยุทธศาสตรได 

 

แนวคิดแผนงานวิจัยเข็มมุงฯ 
 

  แผนงานวิจัยมุงเนนการบริหารจัดการน้ำที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อการประหยัดน้ำ 

โดยเฉพาะในหนาฝน เพื่อเพิ่มน้ำตนทุนสำหรับหนาแลงปตอไป โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขาชวย เชน เทคนิค

การบำบัดน้ำ เซนเซอร ไอโอที เทคนิค AI ตลอดจนการพัฒนาและประเมินความสามารถของกลุมผูใชน้ำ 

เพื่อใหสามารถ จัดกลุม เก็บขอมูล (รวมทั้งจากเทคโนโลยีสมัยใหม) วิเคราะหขอมูล จัดทำแผน ดำเนินการ

โครงการนำรอง เพื่อการวางแผนการใช และรับน้ำไดเอง และรวมกับหนวยงานไดดียิ่งขึ้นจึงแนวคิดการวิจัย

เพื่อปรับการบริหารน้ำจากเดิม เปนการใชคาเฉลี่ย และใชปเทียบโดยประมาณ ไปสูการใชตัวเลขตามจริงมาก

ขึ้น (near real time data) และใชขอมูลทำนายในอนาคต (forecasted data) มารวมตัดสินใจในปจจุบัน

เพื่อเตรียมตัว โดยเตรียมคนใหปรับตัว และใชประโยชนจากผลที่ฒนาขึ้น  

  ในแผนงานวิจัยเข็มมุงดานการบริหารจัดการน้ำคร้ังน้ีไดเลือกประเด็นและพื้นที่ที่มีความสำคัญใน

การบริหารจัดการน้ำ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในระยะยาว คือ การบริหารน้ำใน

เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษ EEC การบริหารการปลอยน้ำของเขื่อนหลักในลุมน้ำเจาพระยา การบริหารน้ำใน

โครงการชลประทาน (ทอทองแดง กำแพงเพชร) และการบริหารน้ำของกลุมผูใชน้ำนอกเขตชลประทาน เปน

กรณีตัวอยางเพื่อเพิ่มความสามารถในการวางแผน และยกผลิตภาพการใชน้ำ 

  การพัฒนาพื้นที่พิเศษ EEC เปนแผนพัฒนาหลักหนึ่งของประเทศที่ตองการใหประเทศกาว

กระโดดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการลงทุนการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม (S curve, New S-curve) 

รวมทั้งการพัฒนาเมืองและสาธารณูปโภคแบบทันสมัย น้ำจะเปนปจจัยหน่ึงในการพัฒนาพื้นที่ น้ีเ น่ืองจากใน

อดีตการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมที่ผานมา ไดเคยสรางผลกระทบจากดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมมากอน จน

เกิดประเด็นทางสังคมตามมา เชนภาวะแลงในป 2548, 2563 จึงจำเปนตองศึกษาทบทวน และกำหนด

ประเด็นลวงหนา เพื่อหามาตราการรองรับไวลวงหนาเพื่อปองกันปญหาในอนาคต 

  การบริหารเขื่อนมีความสำคัญทั้งในแงของการเก็บกักน้ำในฤดูแลงและการชวยบรรเทาภาวะน้ำ

ทวมในฤดูฝน ซึ่งเปนการบริหารที่มีขัดแยงกันเอง การบริหารเขื่อนตองตัดสินใจบนพื้นฐานของวัตถุประสงค

หลายดาน และตองการเครื่องมือและขอมูลประกอบที่เพียงพอและทันกาล ในการศึกษาครั้งนี ้ไดเลือกการ

บริหารเขื่อนหลัก (ภูมิพล สิริกิตต แควนอย ปาสัก) เปนโครงการนำรองในการวิจัยพัฒนา 

  การใชน้ำในภาคเกษตรเปนผูใชน้ำรายใหญและมีประชากรในภาคเกษตรที่เกี่ยวของเปนจำนวน

มาก การประหยัดน้ำในภาคเกษตรจะสงผลตอปริมาณน้ำตนทุนและการใชน้ำเปนอยางมากโครงการวิจัยใน

แผนงานนี้ภายใตความรวมมีอจากกรมชลประทานไดคัดเล ือกโครงการชลประทานทอทองแดง จังหวัด
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กำแพงเพชรและคัดเลือกพี้นที่นอกเขตชลประทาน 33 ตำบลจาก 5 ภูมิภาคของประเทศเปนโครงการนำรอง

ในการนำเทคโนโลยีเขาชวยในการบริหารจัดการน้ำ 

เปาหมายระยะที่ 2 ของแตละกลุมวิจัยกำหนด ไวดังน้ี 

 กลุมการจัดการน้ำในพื้นที่ EEC: ติดตามสนับสนุนการประหยัดน้ำในภาคอุตสาหกรรม (จากโรงงาน

ตัวอยาง) พรอมจัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการประหยัดน้ำในพื้นที่ (กฏกระทรวง มาตราฐาน 

และทางเลือกของรูปแบบองคกร การถายทอดเทคโนโลยี) 

 กลุมการพัฒนาเทคโนโลยีชวยในการบริหารเขื่อน: พัฒนาแบบจำลองบริหารเขื่อนหลักสี่เขื่อน ในพื้นที่

เจาพระยา  พรอมการพัฒนาการทำนายฝน 14, 30, 60 วันที่แมนยำขึ้น เพื่อการปลอยน้ำที่เหมาะสใน

ฤดูฝน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำตนทุนกอนเขาฤดูแลง 

 กลุมการจัดการน้ำในโครงการชลประทาน: การจำลองการจัดสรรน้ำเพื่อการประหยัดน้ำดวยเคร่ืองมือ

ทันสมัย และการพัฒนากลุมผูใชน้ำเพื่อการใชน้ำอยางประหยัดคุมคา เพิ่มรายได และเชี่อมโยงกับการ

วางแผนพัฒนาระดับจังหวัด 

 กลุ มพ ัฒนากลุ มผ ู ใชน้ำนอกเขตชลประทาน: การพัฒนากลุ มผ ู ใช น้ำนอกเขตชลประทานใหมี

ความสามารถในการรวมกลุม เก็บขอมูล วิเคราะหและวางแผนน้ำในพี้นที่ตนเอง พรอมเกณฑการ

ประเมนิความเข็มแข็ง และคูมีอการพัฒนาและตรวจประเมิน พรอมขอเสนอเชิงวิชาการในการพัฒนา

กลุมผูใชน้ำในอนาคต 

 

หนังสือเลมน้ีไดสรุปเน้ือหาในสวนของการนำขอมูลสภาพอากาศลวงหนา การสงเสริมการประหยัดน้ำและใช

น้ำซ้ำในสถานประกอบการ การใชเซนเซอรและระบบตรวจวัด การพัฒนากลุมผูใชน้ำใหสามารถเก็บ วิเคราะห

ขอมูลน้ำในพี้นที่ จะชวยในการประหยัดน้ำ เพิ่มน้ำตนทุน และตัวอยางผลที่ไดเพื่อการปรับการจัดการน้ำใน

บริบทตางๆ ในแตละบท 
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บทที่ 2  การปรับการจัดการน้ำในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC         
 

ก. สภาพปญหา 

  การพัฒนาพื้นทีเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกเปนกลยุทธที่สำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศ

ไปสูประเทศที่พัฒนาแลวโดยพยายามนำเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยในการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสินคา

และบริการทีมีมูลคาสูงใหไดในการดำเนินการดังกลาวรัฐบาลไดจัดหาระบบสาธารณูปโภคตางๆรวมทั้ง

ทรัพยากรน้ำและมีการจัดทำแผนหลักของการพัฒนาทรัพยากรน้ำสำหรับพื้นที่อยูที่ไดรับอนุมัติแลว 

  แนวคิดในการแกไขปญหาน้ำในพื้นที่ตามแผนหลักฯ เปนการเรงจัดทำระบบเครือขายน้ำเพื่อให

เกิดระบบสงน้ำที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น และใชแหลงน้ำจากทั้งภาคกลาง และจันทบุรีเขาสนับสนุนอยางไรก็ตาม

การดำเนินการดังกลาว ยังมีขอขัดแยงในดานการแบงน้ำจากพื้นที่ขางเคียง และมีโอกาสการขาดแคลนน้ำจาก

ภาคกลางในปน้ำแลงติดตอกันแตก็มีมาตรการเสริมคือการจัดการน้ำเชิงอุปสงค และการจัดสรางโรงงานทำน้ำ

จืดจากน้ำทะเลรองรับอยู การศึกษาวิจัยไดเลือกประเด็นการจัดการน้ำดานอุปสงคเปนโจทยของการวิจัยวาจะ

ทำและผลักดันไดอยางไร และทำการวิเคราะหทบทวนตัวเลขสมดุลน้ำโอกาสของการขาดแคลนน้ำในอนาคต

แนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงกับพื้นที่ขางเคียง และความเปนไปไดในการจัดการน้ำเชิงอุปสงคในพื้นที่

ผานการทดลองจริงในโครงการนำรอง 
 

ข. เปาหมาย 

  ทบทวนการวิเคราะหสมดุลน้ำเพื่อดูโอกาสของการขาดแคลนน้ำการหาแนวทางการแกไขปญหา

ความขัดแยง และโอกาสในการจัดการน้ำดานอุปสงคเพื่อลดความสูญเสีย และเพิ่มน้ำตนทุนจากน้ำบำบัดแลว 

(อยางนอย15 %) 
 

ค. แนวทาง 

  แนวทางการแกไขการขาดแคลนน้ำมี 2 แนวทางคือการเพิ่มน้ำตนทุน และการลดการใชน้ำเพื่อ

เพิ่มน้ำตนทุนประกอบดวยแนวทางหลักคือการพัฒนาอางเก็บน้ำและโครงการพัฒนาโครงขายน้ำของภาค

ตะวันออกการใชระบบสูบกลับและการเสริมฝายพับไดที ่ทางระบายน้ำลนการศึกษา และพัฒนาแหลงน้ำ

บาดาลการปรับลดพื้นที่ชลประทานในอางเก็บน้ำที่อยูระหวางการพัฒนาระบบชลประทาน และการพัฒนา

พื้นที่แกมลิงเพื่อแกปญหาการขาดแคลนน้ำเฉพาะพื้นที่การลดความตองการน้ำโดยการใชมาตรการตามผล

การศึกษา คือการลดการใชน้ำดานการเกษตรเนนการลดการใชน้ำสำหรับการปลูกทุเรียนการลดการใชน้ำดาน

การอุปโภคบริโภค และบริการซึ่งแนวทางที่เปนไปไดมากที่สุดคือการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำ

กลับมาใชใหมการลดการใชน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมผานการใชเทคโนโลยี 3Rs ควบคูกับ IoT (เพื่อประหยัด

น้ำ ไฟฟา และกำลังคน)นอกน้ันก็เปนการพัฒนาแบบจำลอง MIS เพื่อชวยตัดสินใจการสูบน้ำเขาอางเก็บน้ำ
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บางพระ (โดยใชขอมูลตทำนายสภาพอากาศลวงหนา อันจะเปนการประหยัดพลังงานในการสูบน้ำ) การยกราง

กฏระเบียบ เพื่อสงเสริมการใชน้ำอยางประหยัดและใชน้ำซ้ำ ทางเลือกของรูปแบบการบริหารจัดการน้ำใน

พื้นที่ EEC  พรอมการถายทอดเทคโนโลยีการบำบัดน้ำและการใชน้ำซ้ำในภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อ

รองรับมาตราการสนับสนุนการประหยัดน้ำ และใชน้ำซ้ำของพื้นที่ ในอนาคต  ผังความสัมพันธและเชื่อมโยง

แตละโครงการในกลุมวิจัยน้ีเปนไปตามรูปดานลาง 

 

 
 

ง. ผลวิจัย 

  เมื ่อพิจารณาปริมาณความตองการน้ำทุกภาคสวนของพื้นที่ EEC ประกอบดวย การอุปโภค-

บริโภคทองเที่ยวและบริการ, อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม (เฉพาะในเขตชลประทาน) พบวามีแนวโนมเพิ่ม

สูงขึ้นอยางตอเน่ืองจากปจจุบัน 2,700 ลาน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นเปน 3,300 ลาน ลบ.ม. ในอนาคตอีก 20 ปขางหนา 

ซึ่งผลการวิเคาะหพบวา การเพิ่มขึ้นของความตองการน้ำเฉพาะสวนภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภค-บริโภค 

จะมีคาประมาณ 400 ลานลบ.ม. แตขีดความสามารถในการพัฒนาแหลงน้ำตามแผนพัฒนาที่มีศักยภาพจะ

ดำเนินการของ สทนช. จะสามารถเพิ่มไดประมาณ 200 ลาน ลบ.ม. ดังนั้นการใชน้ำจากแหลงน้ำทางเลือก

อ่ืนๆ การลดการใชน้ำหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของแหลงน้ำเดิมจะเปนประเด็นสำคัญในการ

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในเขต EEC เพื่อไมใหเกิดความมั่นคงของน้ำ และลดความเสี่ยงจากการขาด

แคลนน้ำแมในปที่เกิดภาวะแหงแลง 

  งานวิจัยมีขอเสนอสำคัญคือการลดความตองการน้ำตนทุนจะเปนกระบวนการที่ดีที ่สุดในการ

แกไขปญหาในระยะยาวโดยใชกระบวนการนำน้ำเสียกลับมาใชเปนน้ำตนทุนผานกระบวนการ 3Rs + IoT ซึ่ง

การดำเนินงานในสวนน้ีไดทดสอบในโรงงานอุตสาหกรรมตนแบบจำนวน 12 โรงงาน ในป พ.ศ. 2565 พบวา
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สามารถลดการใชน้ำในกระบวนการผลิตและนำน้ำกลับมาใชใหมประมาณ 15 – 36 เปอรเซ็นต สำหรับน้ำเสีย

จากเมืองเชนพัทยา และระยองพบวาจะสามารถบำบัด และนำกลับมาเปนน้ำตนทุนสำหรับภาคอุตสาหกรรม

ไดเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินปริมาณความตองการน้ำในเขต EEC ในกรณีมีมาตรการลดการใชน้ำ

จะสงผลใหปริมาณความตองการน้ำภาคอุตสาหกรรม และภาคอุปโภค – บริโภคภาคบริการของพื้นที่ จ.ชลบุรี

และ จ.ระยองลดลงไดมากกวา 20 เปอรเซ็นต ซึ่งสงผลโดยตรงตอการลดความเสี่ยงหรือความรุนแรงของการ

ขาดแคลนน้ำในเขต EEC ลงไดมากกวา 40 เปอรเซ็นต 

  การใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อสนับสนุน และจูงใจการลงทุนโดยภาคเอกชนดานการลด

การใชน้ำก็นับวามีความสำคัญดังน้ันการสงเสริมการลงทุนในรูปแบบโครงการรวมลงทุน (PPP) ก็เปนทางออก

ที่สำคัญในการลดการลงทุนโดยภาครัฐเกี่ยวกับน้ำในอนาคต 

  การสรางกฎกระทรวงหรือระเบียบ เพื่อเอ้ืออำนวยตอการลงทุนระบบบำบัดน้ำ การทิ้งน้ำจาก

การบำบัดและการนำน้ำที่บำบัดแลวกลับมาใชใหมผานทาง สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกรม

โยธาธิการฯ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงการออกขอบัญญัติทองถิ่น 

  การจัดต้ังองคกรบริหารจัดการน้ำทั้งใน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งตองอาศัยอำนาจ

ตามพรบ. ทรัพยากรน้ำ ผานคณะกรรมการลุมน้ำ และ กนช. รวมถึงอำนาจตาม พรบ. เขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก โดยบทบาทหนาที่ภายใตวัตถุประสงคของการจัดตั้ง เชน การบริหารน้ำในระบบทอ การแกไข

ปญหา ดานการกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง (ปรับมาตรฐานใหมตามสภาพคุณภาพน้ำในแมน้ำน้ำทิ้ง

อุตสาหกรรมรวมกับน้ำทิ้งชุมชน) การจัดการดานกลไกราคาน้ำ เปนตน 

  การถายทอดเทคโนโลย ีและบมเพาะผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ บนฐานการใชน้ำ

บำบัดจากชุมชน ไดถายทอดเทคโนโลยีการใชน้ำบำบัดจากชุมชนและเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ใหกับ 

เกษตรกร ครูนักเรียน นักศึกษา เจาหนาที ่หนวยงานภาครัฐ และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ 

และไดจัดอบรมการประหยัดน้ำในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดการใชน้ำในพื้นที่ EEC รวมถึง

ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพแบบ MBBR สำหรับการบำบัดน้ำเสียชุมชนเพื่อการนำน้ำทิ้งกลับมาใชใหม 

ทางดานการเกษตร ณ ระบบน้ำเสียแหงที่ 2 เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี เปนตัวอยางในการถายทอดเทค

โนโลยเพี่อสงเสริมใหผูประกอบการประยุกตใชเทคโนโลยีในการใชน้ำอยางคุมคาไดในสถานประกอบการของ

ตนเองตอไป 

  ผลการประเมินความมั่นคงดานน้ำทางดานเศรษฐศาสตรอันเน่ืองมาจากการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการน้ำดวยเทคโนโลยีในพื้นที่ EEC จากผลการประเมินความมั่นคงดานน้ำจากการศึกษาพบวาผลิตภาพน้ำ

สาขาอุตสาหกรรมป 2560 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 5,592 บาท/ลบ.ม. จังหวัดชลบุรี 2,854 บาท/ลบ.ม. และ

จังหวัดระยอง 2,243 บาท/ลบ.ม. เมื่อมีการใชระบบการบริหารจัดการน้ำดวยเทคโนโลยี (รวม 3R และIoT) 

จะทำใหผลิตภาพน้ำสาขาอุตสาหกรรมของจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มเปน 7,262 บาท/ลบ.ม. จังหวัดชลบุรี 3,706 
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บาท/ลบ.ม. และจังหวัดระยอง 2,913 บาท/ลบ.ม. ภายใตสมมติฐานGPP ภาคอุตสาหกรรมป 2560 โดย

อางอิงปริมาณน้ำที่ประหยัดไดจากโครงการประเมินมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรของการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

น้ําดวยเทคโนโลยีสําหรับภาคอุตสาหกรรมภาคบริการและชุมชนเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(วิษณ ุอรรถวานิช และคณะ, 2565) การลดการใชน้ำโดยใชเทคโลยี 3R และIoT อยูที่รอยละ 23.28 

  ผลวิจัยแสดงใหเห็นการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม (การบำบัด + IOT) ชวยในการประหยัด

น้ำ และใชน้ำซ้ำในภาคอุตสาหกรรม และชุมชน การใชขอมูลสภาวะอากาศลวงหนาในแบบจำลอง MIS เพื่อ

ตัดสินใจสูบน้ำเขาเก็บที่อางเก็บน้ำบางพระ เพื่อลดความเสี่ยงตอภาวะแลงในฤดูแลงหนา และในระยะตอไป 

ขอเสนอทั้งดานกฏระเบียบและรูปแบบองคกรเพื่อสนับสนุนมาตรการใชน้ำอยางประหยัด และใชน้ำซ้ำ พรอม

ผลประเมินทางเศรษฐศาสตรเพี่อรองรับการเสนอเปนนโยบายสงเสริมการประหยัดน้ำและใชน้ำซ้ำในพื้นที่ 

EEC ไดตอไป 

 

จ. แนวทางการจัดการน้ำดานอุปสงคและการประยุกตใชขอมูลสภาพอากาศลวงหนา        

             ขอมูลศักยภาพการประหยัดน้ำที่เปนไปไดในกลุมอุตสาหกรรมที่ใชน้ำมาก งานวิจัยน้ีไดวิเคราะห

ขอมูลจากทางสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในการติดตามการดำเนินงานของอุตสาหกรรมตนแบบโดยใช

มาตรการ 3Rs + IOT  ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำโดยรวมไดประมาณ 15-36% สามารถแสดงศักยภาพ

การประหยัดน้ำไดดังตารางประกอบ 

 

 
ตัวอยางการใชขอมูลสภาพอากาศลวงหนา เพ่ือประกอบการตดัสินใจการสูบน้ำเขาอางเก็บน้ำบางพระ 

แยกเปนระดบัเตอีนภัย และควรเริ่มผันน้ำได ตามรปูประกอบ 
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ฉ. การเผยแพร 

 คณะวิจัยฯ ไดนำผลวิจัยเขาชี้แจงกับทีมวางแผนน้ำของ สทนช. (มีทานรองเลขาธิการ สทนช. สราวุธ 

ชีวะประเสริฐเปนประธาน) เพื่อการใชประโยชนตอไป  ดังรูป 
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บทที่ 3  การปรับการบริหารเข่ือนหลักและการจัดการทรัพยากรน้ำ 

           ในพ้ืนที่ราบภาคกลาง  
 

ก. สภาพปญหา 

  ที่ผานมา น้ำในเขื่อนหลักขนาดใหญจะเปนแหลงน้ำที่สำคัญในการจัดสรรน้ำ โดยเฉพาะในภาค

กลางตอนลาง ซึ่งจะไดน้ำจากเขื่อน ภูมิพล สิริกิต์ิ แควน้ำ และปาสัก มาชวย  การบริหารเขื่อนมีขั้นตอนและก

ติกการดูแล โดยอาศัยขอมูลสถิติของน้ำที่ผานมา และใชการควบคุมการใชน้ำตามสภาพน้ำตนทุนที่มี  แต

เน่ืองจากปจจุบันน้ี ปริมาณความตองน้ำมีมากขึ้น ขณะที่สภาพอากาศ ฤดูกาลมีความแปรปรวนมากขึ้น ทำให

การบริหารเขื่อนเพื่อใหมีน้ำใชในฤดูแลง และบรรเทาน้ำทวมในชวงฤดูน้ำ ทำไดยากขึ้น 
 

ข. เปาหมาย 

  เพื่อลดภาวะขาดแคลนน้ำในฤดูแลง จึงมีเปาหมายในการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักกอนฤดูแลง (เดิม

มีคาเฉลี่ยอยูที่ 60 %) ใหเพิ่มเปน 80% โดยเฉลี่ย (จากปริมาณเก็บกักของเขื่อน ภูมิพล สิริกิต์ิ แควนอย และ

ปาสัก) 
 

ค. แนวคิดและแนวทาง 

  การเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักใหเพิ่มขึ้น แนวคิดคือการจัดการการปลอยน้ำในเขื่อนในฤดูฝน ใหดีขึ้น 

เพื่อเก็บน้ำในเขื่อนไวใชในฤดูแลงใหมากขึ้น แนวคิดคือ ถาเรารูฝนลวงหนา รูปริมาณน้ำเขาเขื่อนลวงหนา รู

ความตองกาใชน้ำในพื้นที่ ประหยัดการปลอยน้ำลง จะเปนการเพิ่มปริมาณเก็บกัก จึงทำการจำลองทดสอบลด

ปริมาณการปลอยน้ำจากเข ื่อนหลักในหนาฝน โดย การปลอยน้ำทำใหประหยัดข ึ้นโดยใช เทคนิคทาง

คณิตศาสตรชวย และใหใชน้ำทาในพื้นที่ที่เกิดจากขอมูลฝนลวงหนากอน ถาไมพอจึงปลอยน้ำจากเขื่อนชวย 

และควบคุมการปลูกพืชนาปลัง ใหเหมาะกับปริมาณน้ำตนทุนที่มีในแตละป 

 แนวทางท่ีใช ประกอบดวย 

 การใชขอมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 การหาเกณฑในการบริหารเขื่อนที่ดีขึ้น (ประหยัดน้ำ) 

 การพัฒนาระบบฐานขอมูล และเคร่ืองมือและขอมูลสนับสนุนในการบริหารเขื่อน 

 การหาแนวทางถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสูสังคม 

 การพัฒนาระบบเชื่อมโยงการวิเคราะห การประเมินผลอยางเปนระบบ 

 การประเมินผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรที่ได และสามารถสงมอบใหหนวยงานใชประโยชนได 
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การเช่ือมโยงขอมลูผลลัพธจากโครงการวิจัยใน การบริหารเข่ือน (กลุมงานท่ี 3) 

 
 

ง. ผลวิจัย 

1. การพัฒนาแบบจำลองคาดการณฝนรายเดือนลวงหนา 6 เดือน 3 เทคนิค ไดแก (1) CFSV2-BC: ใชวิธี

ทางสถิติในการปรับแกผลการคาดการณ (2) ML-SimIDXV2: ใชวิธี ML ในการสรางแบบจำลองจาก

ดัชนีตาง ๆ และ (3) Ensemble DL: การรวมโมเดลการเรียนรูที่มีความแตกตางกันและเปนอิสระตอกัน

มาเพื่อจะทำใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ผลการศึกษาพบวา การใชเทคนิค Ensemble Learning (AI) ในการ

ปรับแกผลการคาดการณฝนรายเดือนสามารถสราง One-Map Monthly Rain Forecast ที่มีความ

แมนยำมากขึ้น 

2. ผลการประมาณการปริมาณความตองการน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานเจาพระยา

ใหญโดยอาศัยขอมูลภาพถายดาวเทียมใหผลการประมาณการปริมาณความตองการน้ำชลประทานสุทธิ 

(NIR) เฉลี่ยเทากับ 10,865 ลาน ลบ.ม.ตอป และปริมาณความตองการน้ำชลประทานสุทธิ (NIR)xARR 

Ratio เฉลี่ยเทากับ 7,718 ลาน ลบ.ม.ตอป นอกจากน้ี ผลการประมาณการปริมาณน้ำทา Side Flow 

ของสถานีตรวจวัดน้ำทา C.2 ชวงเดือน ธ.ค.- เม.ย. เฉลี่ย 1,430 ลาน ลบ.ม. และปริมาณการใชน้ำจาก

แหลงน้ำอ่ืน (Other Source) ในพื้นที่โครงการชลประทานรายปเฉลี่ย 2,020 ลาน ลบ.ม. (ฤดูฝน 655 

ลาน ลบ.ม. และฤดูแลง 1,365 ลาน ลบ.ม.) โดยแยกเปนปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใชไดรายป

เฉลี่ย 804 ลาน ลบ.ม. และปริมาณน้ำจากแหลงน้ำขนาดเล็กรายปเฉลี่ย 1,216 ลาน ลบ.ม.  
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3. ผลการศึกษาน้ำบาดาลในพื้นที่ศึกษาดานเหนือของที่ราบภาคกลางตอนลาง (จังหวัดชัยนาท สิงหบุรี 

อางทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี และสุพรรณบุรี) พบวา ปริมาณการใชน้ำบาดาลระหวางป 

พ.ศ. 2553-2564 มีคาเฉล ี ่ยเทากับ 404 ลาน ลบ.ม. ตอป ปริมาณน้ำบาดาลที ่สามารถใช ได 

(Groundwater Potential) มีคาเฉลี่ยเทากับ 804 ลาน ลบ.ม. ตอป และปริมาณการเติมน้ำบาดาลจาก

น้ำฝน น้ำทา และชั้นน้ำบาดาลขางเคียงมีคาเฉลี่ยเทากับ 557 ลาน ลบ.ม. ตอป  

4. การใชแบบจำลอง CP เพื่อใชในการบริหารเขื่อนในลุมน้ำเจาพระยาทำใหปริมาณน้ำตนทุนสูงขึ้น  

1,320-1,340 ลาน ลบ.ม.ตอป เมื่อเทียบกับขอมูลจริง นอกจากน้ี การพิจารณา 20% SF ในแบบจำลอง 

CP ยังทำใหปริมาณน้ำตนทุนสูงขึ ้น 1,107-1,275 ลาน ลบ.ม.ตอป เมื ่อเทียบกับขอมูลจริง (การ

พิจารณา Potential Supply Sources ใหเกิดประสิทธิภาพ) อีกทั้งการใช SATDE รวมกับ Request 

Ratio = 0.60 ในปที่มี Reservoir Inflow นอย ทำใหปริมาณน้ำตนทุนสูงขึ้น 1,440 ลาน ลบ.ม.ตอป 

เน่ืองจากเปนมาตรการในการปรับลดปริมาณความตองการน้ำในภาคเกษตรกรรม เมื่อปริมาณน้ำตนทุน

ในเขื่อนมีจำกัด (Demand Side Management) โดยจุดแข็งของแบบจำลอง CP คือแบบจำลองถูก

พัฒนาขึ้นดวยภาษาไพทอนซึ่งสามารถใชงานกับ Constraint Solver ไดหลายรูปแบบ มีความเร็วใน

การแกปญหาโจทยสูงและไดคาคำตอบในลักษณะคาที่ดีที่สุด ยังสามารถพัฒนารวมกับโปรแกรมภาษา

อ่ืน ๆ เชน Java, JavaScript และ C# เปนตน ในรูปแบบของ Application Programming Interface 

(API) ไดเพื่อตอยอดในการนำไปใชงาน  

5. ผลการประเมินมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรของการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำดวยเทคโนโลยีพบวา การ

ใชเทคโนโลยี 3Rs และ IoT สามารถประหยัดน้ำในภาคอุตสาหกรรมได 497-631 ลาน ลบ.ม.ตอป การ

เทคโนโลยี 3Rs สามารถประหยัดน้ำในภาคบริการได 219-256 ลาน ลบ.ม.ตอป และการใชเทคโนโลยี

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเพื่อผลิตเปนน้ำประปาเกรดสองสามารถประหยัดน้ำในภาคชุมชนเมืองได 

991-1,271 ลาน ลบ.ม.ตอป รวมทั้งเทคโนโลยีการบริหารเขื่อนรูปแบบใหม (กิจกรรม CO-RUN) ใน

ภาคเกษตรกรรมสามารถประหยัดน้ำได 2,589 ลาน ลบ.ม.ตอป นอกจากน้ี ผลการประเมินผลประโยชน

ทางออมสุทธิ 3 ภาค (ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และชุมชนเมือง) มีมูลคาอยูระหวาง 42,855-

71,619 ลานบาท (ฤดูแล ง >ฤดูฝน) และมูลคาผลประโยชนทางตรง 3 ภาคเฉลี ่ยป 2022-2037 

ประมาณ 29,401-30,887 ลานบาทตอป โดยมูลคาผลประโยชนท ี่แทจริงภาคอุตสาหกรรมผ าน

เทคโนโลยี 3Rs และ IoT มีมูลคาเทากับ 7,363-14,375 ลานบาทตอป ภาคบริการผานเทคโนโลยี 3Rs 

มีมูลคาเทากับ 3,128-6,022 ลานบาทตอป และภาคชุมชนเมืองผานรูปแบบเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำ

เสียชุมชนเพื่อผลิตเปนน้ำประปาเกรดสอง มคมูลคาเทากับ 13,267-29,632 ลานบาทตอป โดยใน

ภาพรวมสรุปไดวา การพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำมีความคุมทุน 
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6. ผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจตออุทกภัยและภัยแลงพบวา กรณีอุทกภัย จุด Check Point 

คือ ปริมาณน้ำสะสมที่สถานีตรวจวัดน้ำทา C.2 (อ.เมือง จ.นครสวรรค) มากกวา 15,000 ลาน ลบ.ม. 

จะเกิดความเสียหายจากอุทกภัย โดยมีความสัมพันธ ก ับเง ินทดรองราชการของกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง โดยในชวงเวลาวิกฤต อัตราการไหลสูงสุดที่ลำน้ำ ณ. สถานีตรวจวัดน้ำทา C.2 รับได

คือ 3,590 ลบ.ม. ตอวินาที และในกรณีภัยแลง ความเสี่ยงภัยแลงควรพิจารณาควบคูกับปริมาณน้ำใน 4 

เขื่อน (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ เขื่อนแควนอยบำรุงแดน และเขื่อนปาสักชลสิทธิ์) ที่ตองมีขั้นต่ำในวันที่ 

1 พฤศจิกายนคือ 6,750 ลาน ลบ.ม. (คาเฉลี่ย 14 ปยอนหลังประมาณ 10,400 ลาน ลบ.ม.) นอกจากน้ี 

ผลการวิเคราะหทัศนคติของประชาชนในพื ้นที่ประสบภัยพบวา ประชาชนมีขอหวงกังวลและให

ความสำคัญกับประเด็นเรื ่องการเตือนภัยและการเตรียมการอพยพ (ชวงเวลากอนการเกิดภัย) การ

อพยพและการใหความชวยเหลือ (ชวงเวลาระหวางภัย) และการประเมินความเสียหายและการฟนฟู 

(ชวงเวลาหลังเกิดภัย) 

7. ผลลัพธจากกิจกรรมหองปฏิบัติการทางสังคมเพื่อการพัฒนาเขตพื้นที่ 6 พื้นที่ยอย ไดแก พื้นที่ปาไมและ

ภูเขา พื้นที่ดอนและพืชไร พื้นที่นา พื้นที่ชุมชนและอุตสาหกรรม พื้นที่เชื่อมตอทะเล และพื้นที่พืชสวน

และไมยืนตน และกิจกรรมสื่อสารประเด็นดานการบริหารจัดการน้ำในแพลตฟอรมอื่น ๆ  ไดพัฒนา

ขอเสนอการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาในอานาคตใน 5 ประเด็นหลัก คือ (1) กำหนดเขตพื้นที่พัฒนา

พิเศษและนโยบายการพัฒนาพื้นที่ที ่ชัดเจนเชื่อมโยงทุกมิติและสอดรับกับเปาหมายรวมของพื้นที่ทั้ง

ประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสอดคลองตามอัตลักษณทองถิ่น

และศักยภาพของพื้นที่ (2) กำหนดหนวยงานและชองทางการประชาสัมพันธกลางดานทรัพยากรน้ำ (3) 

สรางเวทีกลางหรือหองปฏิบัติการทางสังคมเพื่อการพูดคุยในทุกระดับต้ังแตระดับภูมิภาค ลุมน้ำ จังหวัด 

อำเภอ และตำบล ในทุกเขตพื้นที่ (4) ศึกษาแนวทางการวางโครงสรางพื้นฐานที่พิจารณาทั้งในสวน

ประชากรตามทะเบียนบานและประชากรแฝงในพื้นที่ และ (5) ศึกษาความเปนไปไดในการสรางเขื่อน

ปดปากแมน้ำเจาพระยาเพื่อเปนเคร่ืองมือในการจัดการน้ำ 

 

จ. การประยุกตใชขอมูลสภาพอากาศลวงหนา 

         ผลวิจัยแสดงใหเห็นการปรับปรุงความสามารถในการทำนายสภาพอากาศลวงหนา (3 วัน 3 

เดีอน 6 เดีอน) เมื่อเทียบกับขอมูลวัดจริง และเทียบกับคาเฉลี่ยในอนาคต เพื่อใชในการประยุกตใชเทคโนโลยี

การจำลองและเอไอ โดยใชขอมูลวัดจริง และขอมูลทำนายฝนอนาคตมาชวยตัดสินใจการปลอยน้ำจากเขื่อน 

และการบริหารน้ำผิวดินในพี้นที่ไดดีกวาแนวทางปฏิบัติที่เคยทำมา ทำใหมีน้ำตนทุนในเขื่อนหลักเพิ่มขึ้นกอน

เขาฤดูแลง 
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ผลการพัฒนาการคาดการณฝนลวงหนา 3 และ 6 เดือนลวงหนา ประกอบการวางแผนจัดการน้ำลวงหนา 

 

 
ผลการเพ่ิมของน้ำตนทุนในชวงปลายฤดูฝนจากการใชน้ำทา และปลอยน้ำจากเข่ือนท่ีเหมาะสม 

 

 

ฉ. การใชประโยชน 

  ทีมวิจัยไดจัดอบรมการใชเทคนิคเอไอและระบบที่พัฒนาขึ้นใหกับเจาหนาที่ การไฟฟาฝายผลิต

เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 และชี้แจงระบบการบริหารเขื่อนที่พัฒนาขึ้น ใหกับ เจาหนาที่ของสทนช เมื่อ

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เพื่อการพิจารณรวมพัฒนาปรับปรุงตอไป 
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บทที ่4 การปรับการจัดการน้ำและพัฒนากลุมผูใชน้ำ 

  ในโครงการชลประทาน 
 

ก. สภาพปญหา 

  บริหารน้ำในโครงการชลประทาน ขื้นกับความตองการใชน้ำของเกษตรกร และโควตาน้ำจัดสรร

ที่จะไดในแตละชวงเวลา โดยเฉพาะในเขตภาคกลาง จะเขาในกลไกการจัดสรรจากสวนกลางรวมกับสำนักงาน

ชลประทานในแตละเขต และสภาพน้ำตนทุนในแตละป และในแตละชวงเวลาในสวนของเกษตรกรมีแบงเปน

กลุมผูใชน้ำตามสายคลองสงน้ำ เพื่อใหสามารถเปดปดน้ำในปริมาณและเวลาไดตามตารางเวลาที่จะกำหนด

ในทางปฏิบัติมักมีปญหาวาพื้นที่เพาะปลูกและชวงเวลาปลูกอาจไมตรงกันโควตาน้ำที่ไดกับที่ตองการก็ไม

ตรงกัน ตองทำการปลอยน้ำซอมเพิ่ม จึงเปนปญหาที่ประสบอยูและตองการหาทางออกรวมกันใหได 

 

ข. เปาหมาย 

  งานวิจัยตั้งเปาใหมีการลดความสูญเสียจากการสงน้ำในโครงการชลประทาน (ใชโครงการทอ

ทองแดงเปนกรณีศึกษา) ลง 15 % เมื่อเทียบกับกอนดำเนินงาน 

 

ค.แนวคิดและแนวทาง 

  แนวคิดการบริหารโครงการชลประทาน: ถาเรารูฝนสามารถจัดคิวน้ำไดการกำหนดการใชน้ำใน

พื้นที่รวมกับกลุมผูใชน้ำในการวางแผนน้ำและการปลูกใหเหมาะสม (รูความตองการน้ำจริงจัดและตกลงคิวน้ำ

ลดความสูญเสียในการสงรูขอจำกัดของน้ำที่มีเพื่อหาทางปรับตัวลวงหนา) จะสามารถลดความสูญเสียในการสง

น้ำไดขณะเดียวกันกลุมผูใชน้ำรู ขอมูลน้ำวิเคราะหสมดุลไดแลกเปลี่ยนขอมูลประสบการณวางแผนหาทาง

ปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงรวมกับทางจนทชลประทานได 

  แนวทางในการดำเนินการในระดับโครงการ จะรูปริมาณฝน รูระดับน้ำในคลองสงตนทาง กลาง

ทาง และปลายทาง พรอมกับรูขอมูลความชื้นในดินในพื้นที่ตนเองก็สามารถประมาณความตองการน้ำและ

จัดสงตามตารางเวลาในปริมาณน้ำที่กำหนดไดดีขึ้น ตารางเวลาสงน้ำก็เปนสวนที่กลุมผูใชน้ำตกลงรวมโดยมี

ขอมูลฝนความชื้นในดินระดับน้ำในคลองประกอบการกำหนดบนฐานขอมูลเดียวกันกับเจาหนาที่ชลประทาน

ตามโครงสรางการทำงานและความสัมพันธของเน้ือหาตามรูปดานลาง 
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ง. ผลวิจัย 

บริบทผลลัพธ 

1. ประหยัดน้ำตนทุนในการบริหารจัดการน้ำของคบ.ทอทองแดงดวยระบบเทคโนฯ (ทีม อ.ภาณุวัฒน) ซึ่ง

ผลลัพธสอดคลองกับเปาหมายใหญ 

2. เกิดการปรับพฤติกรรมในชุมชนผูใชน้ำ (คบ.ทอทองแดง) พูดคุยกันทั้งสายน้ำเชน สบ. 1 (15 ตำบล 3 

อำเภอ 2 จังหวัด เปนตน) ซึ่งเห็นผลขัดเจนในการเตรียมตัวฤดูแลงที่ผานมาเกิดการแชรน้ำโดยเฉพาะ

ตนน้ำยอมใหสงไปปลายน้ำกอนซึ่งกอนหนามีงานวิจัยมีสวนรวมจะตองนอนเฝาประตูระบายน้ำ 

3. เกิดระบบสารสนเทศขอมูล Open Data ระบบระบบน้ีชวยสนับสนุนชุมชนเก็บขอมูลดวยตนเองหยิบ

ขอมูลไปใสไดเลยอำนวยความสะดวก - สทนชTWR / TWP เปดเปนชวงๆ 

4. เกิดเปนผลตัวเลขน้ำใตดินในปน้ำมากน้ำนอยน้ำปกติเพือใหสามารถวางแผนบริหารจัดการน้ำไดโดยทาง

ทีมอ.ภาณุวัฒนก็เชื่อมโยงตัวเลขคำนวณดวย 

 

จ. การประยุกตใชขอมูลเซนเซอร คาระดับน้ำที่วัด เพ่ือปรับการจัดการน้ำในโครงการชลประทาน 

1. ไดเห็นการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม (sensor, iot, ai) ในการบริหารจัดการปลอยน้ำเขาคลอง

ชลประทานกลุมผูใชน้ำใชขอมูลความชี้นในดินประกอบการขอน้ำ และมีการวางแผนการปลูอ การแบง

น้ำที่ดีขึ้น ทำใหใชน้ำตามความจำเปน ลดการสงน้ำซอม ลดการใชน้ำตนทุนจากเขื่อนลงได 
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บริบทการปรับตัว 

2. กรมชลประทานเคยมีเจาหนาที่6หมื่ีนคนวันน้ีมี1.2หมื่นและในที่สุดจะเหลือ6พันคนแตภาระหนาที่มาก

ขึ้นเชื่อมโยงกันมากขึ้นวันน้ีจนวศสบปรับตัวตัดสินใจดวยขอมูลทำใหเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นบุคลากร

สามารถดูขอมูลสั่งการจากมือถือไดเลยผลคือความเชื่อมั่นจากเกษตรกรจะสูงขึ้นมาก 

3. ผลิตภาพน้ำในการเกษตรประเทศไทยต่ำมากๆเราไดพัฒนากลุมผูใชน้ำจากระยะแรกแลวมาเดินหนาตอ

มุงเนนการเปลี่ยนพืชเปลี่ยนจากปลูกขาวเปนพืชอ่ืนที่ตองการน้ำนอยลงราคาสูงขึ้นซึ่งไดดำเนินการจน

เกิดผลลัพธแลวหาตำบลทั้งลดการใชน้ำและการเปลี่ยนพฤติกรรมในการคิดและตัดสินใจ 

4. ขณะเดียวกันเราไดขยายผลไปที่ตำบลที่เหลือทั้งจังหว ัดเพ ื่อสนับสนุนอบตใหสามารถจัดทำแผน

โครงการน้ำไดและชาวบานสามารถเก็บเขามูลผานมือถือไดดวยตนเอง 

 

 
ผลการลดน้ำสูญเสียในการสงน้ำจากขอมลูเซนเชอรและการตกลงกับกลุมผูใชน้ำ 

 

 
ผลการพัฒนากลุมผูใชน้ำในโครงการชลประทานเพ่ือการใชน้ำอยางประหยัดและคุมคา 
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ฉ. การใชประโยชน 

  การจัดประชุมชี้แจงผลงานวิจัยจากทีมคณะวิจัย และนักวิจัยจากหนวยงานในพื้นที่ตอทานรอง

ผูวาราชการจังหวัด เมื่อเดือนกรกฏาคม 2565 
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บทที่ 5 การปรับการจัดการน้ำของกลุมผูใชน้ำนอกเขตชลประทาน 
 

ก.  สภาพปญหา 

  การบริหารน้ำชุมชนเปนฐานรากของการบริหารน้ำระดับพี้นที่ ที่ผานมากิจกรรมการพัฒนากลุม

ผูใชน้ำในรูปแบบตางๆ ตามสภาพปญหา และพี้นที่  ควรมีการศึกษาทบทวนบทเรียนและพัฒนากลไกของการ

พัฒนากลุมผูใชนำ้ชุมชนที่มีอยูในประเทศเพื่อเสนอแนะแนวทางการสรางเครือขายกลุมผูใชน้ำในการสราง

วัฒนธรรมประหยัดน้ำและการใชน้ำอยางคุมคา (อันเปนการสนับสนุนการขับเคลื่อนพรบ. ทรัพยากรน้ำในเร่ือง

องศกร/ กลุมผูใชน้ำของสทนช.)พรอมการจัดทำเปนคูมือ การพัฒนากลุมผูใชน้ำ การประเมิน และผลตอการ

ประเมินความมั่นคงดานน้ำของประเทศ 

 

ข.  เปาหมาย 

โดยมีเปาหมายคือ 

1. ไดขอเสนอเชิงวิชาการในการพัฒนาองคกรผูใชน้ำใหมีความสามารถในการวางแผนการบริหารจัดการ

น้ำในระดับพื้นที่ 

2. ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการน้ำกลุมผูใชน้ำระดับชุมชนโดยอาศัยการ

ปฏิบัติการพัฒนาแนวทางประเมินการบริหารจัดการน้ำแบบมีสวนรวม ตามแนวทางการรวมเรียนรูและ

รวมสรางองคความรู (co-learning and co-creation of knowledge) ระหวางภาคชุมชน – วิชาการ 

ตามแนวคิดการเปลี่ยนผานสูความยั่งยืน (sustainability transition) 

3. ไดผลประเมินสถานะความมั่นคงดานน้ำ อันเนื่องมาจากการพัฒนาระบบบริหารจัดการน ้ำดวย

เทคโนโลยี และการพัฒนากลุมผูใชน้ำ เทียบกับสถานะความมั่นคงดานน้ำปจจุบันในพื้นที่ภาคกลางและ

พื้นที่ EEC 

 

ค.  แนวคิดและแนวทาง 

  การพัฒนากลุมผูใชน้ำควรกระจายในภูมิภาคเพื่อความแตกตางจากสภาพปญหาและพี้นที่ ควรมี

การพัฒนาแนวทางการพัฒนา และการประเมินจากตัวอยางจริง  การประเมินดานความมั่นคง ยึดตามเกณฑที่

มีการใชอยู เพื่อสามารถใชเปรียบเทียบได 

  การศึกษาไดคัดเลีอกพี้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทาน และตำบลตัวอยาง (33 ตำบล 5 ภูมิภาค) 

เพื่อเขาพัฒนากลุมผูใชน้ำ และสรุปขั้นตอนการดำเนินการ การติดตามประเมินผล (โดยใชแนวทางที่ดำเนินการ

ในโครงการชลประทานทอทองแดงเปนฐาน คือ การจัดกลุม การเก็บขอมูล การจัดทำผังน้ำ การวิเคราะห

สมดุลน้ำ การพัฒนาโครงการแกปญหา การทดลองโครงการนำรอง และสรุปบทเรียน) พรอมประเมินผลจาก
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การพัฒนากลุมผูใชน้ำ กอนและหลังเทียบ โดยจัดทำเปนคูมือการพัฒนา และเกณฑประเมิน พรอมประเมินผล

ที่ไดเทียบกับคา SDG และ AWDO2022 ที่ใชอยู 

 

ง.  ผลการวิจัย 

1. การพัฒนากลุมผูใชน้ำ 

1.1. ผลการพัฒนากลุมผูใชน้ำภาคสนามใน 33 ตำบล โครงการแนวทางการพัฒนากลุมองคกรผูใชน้ำ

เพื่อเพิ่มความสามารถในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำระดับพื้นที่   

การดำเนินโครงการแนวทางการพัฒนากลุมองคกรผูใชน้ำเพื่อเพิ่มความสามารถในการวาง

แผนการบริหารจัดการน้ำระดับพื้นที่ ในการวิจัยคร้ังน้ี ทำใหเกิดองคความรูตอแนวทางการจัดต้ัง

และพัฒนาองคกรผูใชน้ำใหมีความสามารถในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่

อยางเปนรูปธรรมใน 33 ตำบล ใน 5 ภูมิภาค 15 จังหวัด เกิดเปนหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพ

ของคณะกรรมการองคกรผูใชน้ำและเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความสามารถใน

การวางแผนการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ มีองคกรผูใชน้ำในระดับพื้นที่จำนวน 74 องคกร

ใน 33 ตำบล ที่มีระบบขอมูลภูมิสารสนเทศดานน้ำของชุมชน ที่ทำใหเห็นทั้งสถานการณตนทุน

น้ำและความตองการน้ำที่มีในพื้นที่ และนำไปใชประกอบการตัดสินใจเพื่อการออกแบบโครงการ

ขนาดเล็กในการบริหารจัดการน้ำ ที่ทำใหไดแผนการจัดการน้ำของชุมชนที่ตอบความตองการ

ของพื้นที่อยางแทจริง 

1.2. นอกจากน้ียังมีเชื่อมโยงหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาสนับสนุนการทำกิจกรรม โดยใชขอมูลรวมที่

นำไปสูการกำหนดเปาหมายและแผนการดำเนินงานรวมกัน จนเกิดการทำกิจกรรมของชุมชนใน

การบริหารจัดการน้ำของพื้นที่ ซึ่งประกอบไปดวย การจัดทำฝายมีชีวิต การทำธนาคารน้ำใตดิน 

การลอกคูคลอง การจัดการวัชพืช การจัดพื้นที่เกษตรใชน้ำนอย การทำฝายดินซอยซีเมนต การ

จัดระเบียบกองทุนการจัดการน้ำ เปนตน พรอมกันน้ียังไดมีการขยายผลชุดความรูที่ไดจากการ

ดำเนินโครงการไปยังพื้นที่ใกลเคียงที่สนใจ โดยเฉพาะในสวนของเจาหนาที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่มีตัวชวยสำคัญในการเตรียมขอมูล สำหรับการกรอกขอมูลเขาระบบ TWR / TWP ซึ่ง

เปนขอมูลที่มาจากคนในพื้นที่อยางแทจริง และเมื่อนำขอมูลพื้นที่ 33 ตำบลมาวิเคราะหผลลัพธ

จากการดำเนินงานเปรียบเทียบ กอน - หลัง เขารวมโครงการ พบวา 

1.3. การประเมินชุมชนกอนเร่ิมโครงการ มีพื้นที่ชุมชนระดับเร่ิมตน (ระดับนอย) จำนวน 24 ตำบล 

โดยสวนใหญเปนพื้นที่ ๆ  มีความใหมตอเรื ่องการบริหารจัดการน้ำของชุมชน ยังมีความรูและ

ความเขาใจตอแนวทางการบริหารจัดการน้ำคอนขางนอย ในขณะเดียวกันมีพ ื้นที ่ช ุมชน

ระดับกลาง (ระดับกลาง) จำนวน 9 ตำบล ซึ่งเปนพื้นที่ ๆ  เคยมีตนทุนในการทำงานวิจัยเพื่อ
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ทองถิ่นและการทำงานรวมกับเครือขายมหาวิทยาลยั ทำใหเร่ิมมีการจัดระบบการบริหารจัดการ

น้ำของชุมชน แตก็ยังไมไดเชื่อมโยงกับ พรบ.น้ำ และองคกรผูใชน้ำมากนัก ซึ่งจากการประเมินยัง

ไมมีพื้นที่ชุมชนระดับสามารถดำเนินการดวยตนเอง (ระดับมาก) 

1.4. ภายใตการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 11 เดือนไดนำไปสูผลลัพธและการเปลี่ยนแปลงในการ

บริหารจัดการน้ำของชุมชน โดยในการประเมินการเปลี่ยนแปลง พบวาทั้ง 33 ตำบลมีการ

เปลี่ยนแปลงตอความรู ความเขาใจ และกระบวนการดำเนินงานตอการจัดการน้ำชุมชนไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้น มีพื้นที่ชุมชนระดับกลาง (ระดับกลาง) เพิ่มขึ้นเปน 30 ตำบล และมีพื้นที่ชุมชน

ระดับสามารถดำเนินการดวยตนเอง (ระดับมาก) จำนวน 3 ตำบล ประกอบดวย 1. ตำบลบาน

คา อำเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 2. ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน และ 3. 

ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
 

2. การประเมินเปรียบเทียบ 

  ในการศึกษาน้ีไดทำการประเมินความเชื่อมโยงระหวางศักยภาพการบริหารจัดการน้ำชุมชนกับ

ความมั่นคงดานน้ำเพื่อมุงส ู เปาหมาย SDG 6.5.1 โดยใชขอมูลศักยภาพการบริหารจัดการน้ำชุมชนจาก

โครงการแนวทางการพัฒนากลุมองคกรผูใชน้ำเพื่อเพิ่มความสามารถในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำระดับ

พื้นที่ (ชิษนุวัฒน มณีศรีขํา และคณะ, 2565) ในพื้นที่ 33 ตำบล และขอมูลดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำรายตำบล ที่

จัดทำโดยสำนักงานสถิติแหงชาติ (2563) ของ 33 ตำบล ผลการประเมินศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำแบบ

มีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น 33 ตำบลกอนการดำเนินงานโครงการในการเสริมสรางศักยภาพของชุมชน พบวา

ผลการประเมินศักยภาพการจัดการน้ำชุมชน และ WMI อาจสามารถบงชี้ถึงความสัมพันธระหวางความมั่นคง

ดานน้ำและธรรมาภิบาลน้ำ ผลสัมฤทธิ์ในการเสริมสรางศักยภาพองคกรผูใชน้ำในการจัดการน้ำชุมชนเปนสวน

สำคัญในการมุงสูเปาหมาย SDG 6.5.1 จาก bottom up ในประเด็นการเพิ่มระดับศักยภาพ และประเด็นการ

มีสวนรวมของภาคประชาชน ภายใตกรอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (Integrated Water 

Resources Management, IWRM) 

 

จ.  การจัดทำผังน้ำและสารสนเทศระดับตำบล และการประยุกตใช 

  ผลวิจัยแสดงใหเห็น การพัฒนากลุมผูใชน้ำใหสามารชวยกันเก็บขอมูลน้ำในพื้นที่ การจัดผังน้ำ

ระดับตำบล การทำงานเปนกลุม การใชขอมูลที่เก็บมาเอง เพื่อทำความเขาใจ ศักยภาพน้ำในพื้นที่ มีการ

วางแผนปลูกที่เหมาะสม การแบงน้ำที่มีอยู  ทำใหสามารถปรับตัวตามสภาพที่เกิดขึ้นแตละปและใชทรัพยากร

น้ำอยางคุมคา มีผลประเมินเปรียบเทียบกอนหลังที่ชัดเจน สามารถไปขยายผลในพื้นทีอ่ืนของประเทศไดตอไป

ในอนาคต 
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ผลท่ีไดจากการพัฒนากลุมผูใชน้ำนอกเขตชลประทาน 

 

 
ผลการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนากลุมผูใชน้ำในมิติตางๆ (กอนและหลัง) 
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ฉ.  การใชประโยชน 

  ผูวิจัยไดทำการชี้แจงกระบวนการพัฒนากลุมผูใชน้ำ ผลที่ได และจัดใหมีการดูงานภาคสนาม

เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น (นายอำเภอ ผูบริหาร อบจ. และอบต.) ไดเขารวมในกระบวนการพัฒนาและติดตามผล 

 

 
นางสาวอภิสรา เกษอินทร นายอำเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี พรอมผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล       

หนองผักแวน และองคการบริหารสวนตำบลซับจำปา อำเภอทาหลวงจั งหวัดลพบุรี พรอมดวยผูทรงคณุวุฒิ  

ผูนำชุมชนแตละตำบล และมีสื่อมวลชนเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และระดมความเห็น และดูงานภาคสนาม 
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บทที ่6 ขอเสนอเชิงนโยบาย 
 

          แผนงานวิจัยคร้ังน้ี นำผลวิจัยที่ไดมาวิเคราะหัรวมจัดทำขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และยกระดับ

ความมั่นคงดานน้ำของประเทค ทั้งในระยะสั้น (สามารถทำไดในสภาพปจจุบัน) และระยะยาว (อาจตองมี

เงื ่อนไขเพิ่มเติมในการดำเนินการ) เปนขอเสนอเชิงนโยบาย โดยพิจารณาผลวิจัยและเปาหมายที่ได ในการ

ขยายผลเพื่อใหไปสูการปฏิบัติ และขยายไปสูพี้นที่อ่ีนของประเทศ ไดจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายของงานแตละ

กลุม รวม 12 ขอไวดังน้ี 

 

กลุมท่ี1 

1.1 แนวทางการจัดการบริหารน้ำในeecเพ่ือการใชน้ำอยางม่ันคงยั่งยีนและการสงเสริมการจัดการน้ำ

ดานอุปสงคพรอมผลท่ีไดและผลการประเมิน 

 ระยะสั้น 

- เนนในพื้นทีE่EC กอน 

- จัดสรรน้ำและบริหารการสูบน้ำแบบลวงหหนา (จากผลงานวิจัย)ในพื้นที่EEC 

- มีการกำหนดกฏกติกาบริหารโควตาน้ำ (เพื่อการใชน้ำอยางคุมคา) ในพี้นที่EEC 

- ต้ังคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารน้ำดานอุปสงค  (จากผลงานวิจัย) เพิ่มน้ำตนทุนใน

อนาคต 

- จัดต้ังสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 

 ระยะยาว 

- ขยายผลจากพื้นที่EEC ไปสูพื้นที่สำคัญอ่ืนๆ เชนภาคกลางตอนลาง 

- ปรับปรุงพรบ.น้ำป61เพื่อใหสามารถจัดต้ังwater agency เปนwater regulator (กำหนดคาใชน้ำ

ทั้งยามปรกติและชวงวิกฤติ) 

- มีกองทุนเพื่อดูแลคาใชจายในการจัดการน้ำโดยเฉพาะชวงวิกฤติและการชดเชยกลุมสมัครใจงดน้ำ 

1.2 แนวทางการจัดการน้ำดานอุปสงคเพ่ือใชน้ำอยางคุมคา  (ตย.จากพ้ืนท่ีEEC) 

 ระยะสั้น 

- เนนในพื้นทีE่EC กอน 

- สทนชตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารน้ำดานอุปสงครวมการออกกฏกระทรวง 

(ขยายผลจากผลงานวิจัย) 

- จัดทำแผนแมบทการประหยัดน้ำและใช น้ำซ้ำในพื ้นที่EEC (รวมการกำหนดเปาหมายพื ้นที่

เปาหมาย) 
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- สรุปมาตราการสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจในการประหยัดน้ำและใชน้ำซ้ำภายใตสิทธิประโยชนที่มีอยู

แลว 

- เตรียมระบบถายทอดและฝกอบรมดานการใชน้ำอยางประหยัดและใชน้ำซ้ำในภาคสวนที่สำคัญ 

 ระยะยาว 

- ขยายผลสูพื้นที่สำคัญอ่ีนในประเทศ 

- สรางกลไกหรือหนวยงานรสงเสริมและการติดตามการใชน้ำอยางประหยิดและใชน้ำซ้ำในทุกภาค

สวน 

1.3 การใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาน้ำ (การประเมินมูลคาและการคิดราคา) 

 ระยะสั้น 

- ทบทวนคาใชน้ำที่กำหนดโดยใชแนวคิดจากผลวิจัยในการตีมูลคา 

- สงเสริมการใชเทคโนโลยี่สมัยใหมเขาชวยในการบริหารจัดการทั้งในพื้นที่EEC และภาคกลางเพื่อ

เพิ่มความมั่นคงและผลิตผลจากการใชน้ำใหมากขึ้น (จากผลวิจัย) 

 ระยะยาว 

- มีหนวยงานศึกษาวิจัยนวัตกรรมเคร่ืองมีอทางเศรษฐศาสตรใหมๆที่เหมาะสมกับสภาพการจัดการ

น้ำ 

- ตอบสนองตอความตองการใชน้ำที่มีผลิตภาพสูงขึ้นตามเปนหมายของประเทศและติดตามไดอยาง

ตอเน่ือง 

 

กลุมท่ี2 

2.1 แนวทางการวางแผนน้ำระดับจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลคาและความม่ันคง 

ระยะสั้น 

- ใชผลจากการวิจัยในการจัดการขอมูลน้ำในจังหวัดและการเพิ่มมูลคาประกอบการพัฒนาโครงการ

ในระดับจังหวัด 

- ประสานกับจังหวัดในการจัดทำแผนการใชน้ำและแผนปฏิบัติการน้ำทวมน้ำแลงเพื่อสงใหกลุมใชน้ำ 

- จัดระบบขอมูลสนับสนุนเพื่อการวางแผนน้ำระดับจังหวัด (แผนการใชน้ำแผนปฏิบัติการน้ำทวมน้ำ

แลง) 

 ระยะยาว 

- มีระบบบริหารขอมูลเพื่อการวางแผนและสนับสนุนการดำเนินการดานน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงเพิ่ม

รายไดและยั่งยืน 

- จัดรูปแบบการบริหารและขอมูลเพื่อรองรับการจัดทำแผนน้ำจังหวัด (ทั้งในและนอกเขต) 

- และการจัดสรรน้ำจัดการน้ำเพื่อสรางรายไดลดเหลื่อมล้ำ 
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2.2 แนวทางการปรับปรุงการบริหารน้ำในเขตชลประทานดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 

 ระยะสั้น 

- ติดตามประเมินผลระบบและอุปกรณที่ติดต้ังเพื่อดูการใชงานและประโยชนทีไดอยางตอเน่ือง 

- เปนตัวอยางใหกับโครงการชลประทานอ่ืนในการศึกษาประยุกตใช 

 ระยะยาว 

- ขยายผลสูโครงการชลประทานอ่ืนแบบมีแผนแมบท 

- ยกระดับการบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานที่ทันสมัยบูรณการดานผลิตผลการตลาดได 

2.3 แนวทางการพัฒนากลุมผูใชน้ำเพ่ือเพ่ิมมูลคาและความม่ันคง 

 ระยะสั้น 

- ขยายผลการถายทอดการพัฒนากลุมผูใชน้ำในเขตทอทองแดงแบบเต็มรูปแบบพรอมการเพิ่มมูลคา 

- ขยายผลการถายทอดการพัฒนากลุมผูใชน้ำในจังหวัดกำแพงเพชรพรอมการเพิ่มมุลคา 

- รวมกับสทนชในการพัฒนาคูมือการพัฒนาองคกรผูใชน้ำ (ทั้งในเขตและนอกเขต) พรอมประเมินผล

และปรับปรุง 

- ทดลองการขยายผลกับกรมทรัพยากรน้ำหรือสทนชในการขยายผลในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 

 ระยะยาว 

- แผนแมบทการพัฒนาองคกรผูใชน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงรายไดและยั่งยืน 

- จัดต้ังสถาบันการพัฒนากลุมผูใชน้ำเพื่อพัฒนาความรูเทคนิคและประสบการณอยางตอเน่ือง 

 

กลุมท่ี3 

3.1 แนวทางการเพ่ิมน้ำตนทุนโดยการบริหารเข่ือนดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 

 ระยะสั้น 

- ปรับปรุงแนวการบริหารเขื่อนที่มีอยูโดยใชแนวคิดเชิงทำนายและเทคนิคสมัยใหมใหมากขึ้น 

- ติดตามประเมินผลการใชเทคนัคสมัยใหมเพื่อยกระดับความถูกตองของการบริหารเขื่อนใหดีขึ้น

อยางตอเน่ือง 

 ระยะยาว 

- จัดระบบสารสนเทศการจัดการน้ำแบบทำนายลวงหนาและบูรณการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- พรอมการแจงผลเชิงพื้นที่ชุมชนอยางมีประสิทธิผลประสิทธิภาพทันกาลมากขึ้น 

3.2 แนวทางการบริหารน้ำผิวดินเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงและความยั่งยืน( ตย.ภาคกลาง) 

 ระยะสั้น 

- ปรับการบริหารน้ำผิวดดิน (เริ ่มจากในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง) ใหใชเทคนิคสมัยใหมและแบบ

ลวงหนา 
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- และมีระบบเชี่อมโยงและแจงผล/ภัยใหกับชุมชนอยางมีประสิทธิผลประสิทธิภาพทันกาลมากขึ้น 

 ระยะยาว 

- มีระบบริหารน้ำกึ่งอัติโนมัติภายใตกติกาที่ตกลงไวลวงหนาเพื่อลดระยะเวลาตัดสินใจและกำลังคนที่

มีจำกัด 

- มีระบบบริหารน้ำและคุณภาพน้ำเพื่อรวมการจัดการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3.3 แนวทางการบริหารน้ำใตดินสูความยั่งยืน 

 ระยะสั้น 

- เร่ิมจากพื้นที่ที่วิจัยกอน 

- ทบทวนแนวทางและผลการวิจิย (กราฟควบคุมระดับน้ำและการสูบ) สูการจัดระบบการบริหารน้ำ

ใตดินเชิงลุมน้ำและจังหวัด 

- จัดระบบการติดตาม (อัตโนมัติ) เพื่อเชื่อมโยงกับผลการจำลองที่ไดจากกาวิจัยเพี่อบริหารน้ำรวมผิว

ดิน 

- เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยเฉพาะการใชกำลังคนที่จำกัด 

 ระยะยาว 

- ขยายผลระบบติดตามและจัดการน้ำใตดินในพี้นที่สำคัญของประเทศ 

- จัดระบบติดตามและเตือนภัยการใชน้ำใตดินที ่ทันสมัยในพื้นที่สำคัญและเชื่อมโยงกับช ุมชน 

(สมาชิกกลุมใชน้ำใตดิน)   เพื่อการจัดการน้ำใตดินในพื้นที่ 

3.4 แนวทางการบริหารน้ำภายใตความเสี่ยง 

 ระยะสั้น 

- จัดระบบประเมินความเส ี่ยงจากน้ำทวมและน้ำแลงในพี้นที ่ศ ึกษาประกอบการวางแผนและ

ประกอบการ 

- ตัดสินใจในบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติ 

 ระยะยาว 

- จัดระบบการประเมินความเสี่ยงจากน้ำทวมและน้ำแลงในพี้นที่สำคัญของประเทศทั้งในเชิงวางแผน

และประกอบการตัดสินใจในบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติ 

 

กลุมท่ี4 

4.1 การเพ่ิมความม่ันคงดานน้ำดวยเทคโนโลยีสมัยใหม  (ภาคกลาง และeec) 

 ระยะสั้น 

- นำผลประเมินที่ไดไปประกอบการวางแผนแมบทเพื่อเพ ิ่มผลิตผลของการใช น้ำจากงการใช

เทคโนโลยีสมัยใหม 
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- การลดความเสียหายและความเสี่ยงจากภัยพิบัติดวยการพัฒนากลุมผูใชน้ำ 

 ระยะยาว 

- แผนแมบทการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการเพิ่มผลิตผลการใชน้ำ 

4.2 แนวทางการประเมินความเขมแข็งของกลุมผูใชน้ำ 

 ระยะสั้น 

- รวมกับสทนชในการพัฒนาคูมือการประเมินองคกรผูใชน้ำ 

- ขยายผลการตรวจประเมินใปสูกลุมผูใชน้ำแบบตางๆพรอมประเมินผลและปรับปรุงคูมือ 

 ระยะยาว 

- แผนแมบทการพัฒนาองคกรผูใชน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงรายไดและยั่งยืน 
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บทที ่7 บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

ก.  บทสรุป 

         แผนงานวิจัยน้ีเปนงานในระยะที่ 2 ไดขยายผลงานพัฒนาดานเทคนิคจากระยะที่ 1 ใหครอบคลุม

พื้นที่ใหครบ และเพิ่มเร่ืองการพัฒนากลุมผูใชน้ำ นอกเขตชลประทานขึ้นมา  พรอมเพิ่มประเด็นดานกฏระเบีย 

ความคุมคาทางเศรษฐศาสตรเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายในแตละดานไดตอไป 

       โดยรวมแลว การพัฒนาและใชเทคโนโลยีสมัยใหมในแผนงานนี้ ทำใหเกิดการใชน้ำอย างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ตามเปาหมายของแผนงานวิจัย   และใชแนวคิดการวิจัยเพื่อปรับการบริหารน้ำไปสูการ

ใชตัวเลขตามจริง (near real time data) มากขึ้นใชขอม ูลทำนายในอนาคต(forecasted data) มารวม

ตัดสินใจปจจุบัน เพื่อการเตรียมตัว และมีการเตรียมคนใหปรับตัวใชประโยชนจากระบบที่พัฒนาขึ้นเน่ืองจากมี

ระบบเก็บขอมูลที่ใกลเวลาจริง (near real time) และการใชเทคนิคทางศณิตคาสตรัชั้นสูงที่สามารถจัดการตัว

แปรหลายตัวในเวลาเดียวกัน การพัฒนากลุมผูใชน้ำทำใหสามารถจัดการน้ำตามสภาพจริง (โดยอาศัยขอมูล

จากการเก็บดวยระบบที่ทันกาลมากขึ้น) เปนการเพิ่มความสามารถ และทราบโอกาสในการปรับตัว ตัดสินใจ

ปลูก เลีอกพืชไดเหมาะสมกับทรัพยากรที่มี ไดดียิ ่งขึ ้น สงผลใหเปนการประหยัดน้ำ และเพิ่มรายไดในเวลา

เดียวกัน  ผลวิจัยไดมีการถายทอดสูหนวยงานที่รับผิดชอบ และเผยแพรในวงการวิชาการ และสาธารณะชน 

และบรรจุเปนกระบวนการหน่ึงของการทำวิจัย (ในประเด็นที่ยังไมรู) ขยายผลทดลอง (ในประเด็นที่มีตัวอยาง

ทำมาแลว)  การนำไปประยุกต (ในประเด็นที่พิสูจนและยอมรับแลว) ใชในแผนแมบททรัพยากรน้ำในหาป

ขางหนา 
 

สรุป เน้ือหาผลท่ีไดของแตละกลุม สรุปไดดังน้ี 

กลุมท่ี 1   

- การติดตามสถานประกอบการที่ทำกิจกรรมประหยัดน้ำและนำน้ำบำบัดแลวมาใชอยางตอเน่ืองมีตัวเลข

การประหยัดน้ำไดมากกวา 20%  ตามเปาหมายของแผนงาน 

- การพัฒนาแบบจำลองMIS เปนเคร่ืองมือชวยตัดสินใจในการสูบน้ำเขาอางเก็บน้ำบางพระและประแสร

ชวยลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำและประหยัดคาพลังงานในการสูบน้ำ 

- มีขอเสนอทางวิชาการดานการจัดทำมาตรฐานและรางประกาศกระทรวงสงเสริมการใช น้ำอย าง

ประหยัด 

- มีขอเสนอทางวิชาการเกี่ยวกับทางเลือกในการจัดตั้งหนวยงานกำกับการบริหารจัดการน้ำในภาค

ตะวันออก 

 

 



 

 

 

29 

กลุมท่ี 2 

- ระบบจัดการและติดตามการบริหารน้ำในโครงการชลประทานทำใหลดความสูญเสียในการสงน้ำไม

มากกวา 15 %  ตามเปาหมายของแผนงาน 

- การพัฒนากลุมผูใชน้ำทำใหสามารถแบงปนน้ำในพื้นที่ทำใหเพิ่มพื้นที่รับประโยชนมากขึ้นในการช้ำตอ

พื้นที่ลดลงไดและมีโครงการนำรองในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเกษตรและประหยัดน้ำมากขึ้นได 

- มีขอเสนอในการใชประโยชนจากการพัฒนาฐานขอมูลน้ำในจังหวัดเพื่อชวยการวางแผนน้ำในระดับ

จังหวัดใหบูรณการกับการวางแผนดานแกษตรในจังหวัดไดดีขึ้น 

กลุมท่ี 3 

- การพัฒนาแบบจำลองแบบบูรณการกับการจัดการน้ำผิวดินน้ำใตดินชวยเพิ่มน้ำตนทุนเฉลี่ยไดเพิ่มขึ้น

กอนหนาแลงกวา 1,000 ลานลบม. โดยเฉลี่ยตามเปาหมายของแผนงาน 

กลุมท่ี 4 

- การพัฒนากลุมผูใชน้ำเกณฑการประเมินความสามารถในการจัดการน้ำเปนเคร่ืองมือช วยในการ

ยกระดับองคกรผูใชน้ำใหสามารถจดทะเบียนเปนองคกรผูใชน้ำตามเกณฑของพรบทรัพยการน้ำ 61  

และมีความสามารถในการวางแผนน้ำในระดับพี้นที่ได 

- มีขอเสนอในการจัดทำคูมือการพัฒนากลุมผูใชน้ำและเกณฑในการประเมินเพื่อการพัฒนาองคกรผูใชน้ำ

ตอไป 

 

ข) ขอเสนอแนะ 

- กลุมที่1 ควรผลักดันการนำนโยบายประหยัดน้ำ และใชน้ำซ้ำตลอดจนการจัดต้ังกลไกสูภาคปฏิบัติ 

(รวมกับ สทนช.) 

- กลุมที่2 ควรขยายผลงานวิจัยสูการวางแผนน้ำเกษตร และการตลาดในระดับจังหวัดโดยใชกลไก และ 

ฐานขอมูลจากงานวิจัย (รวมกับจังหวัด) 

- กลุมที่3 ควรพัฒนาชุดแบบจำลองในการบริหารเขื่อนในภาคปฏิบัติจริง (รวมกับหนวยงาน) 

- กลุมที่4 ควรรวมพัฒนากลไกการบริหารจัดการน้ำในระดับลุมน้ำจังหวัด และองคกรผูใชน้ำ (รวมกับ 

สทนช. และกรมทรัพยากรน้ำ (พื้นที่นอกเขตชลประทาน) 
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2565 

บทท่ี 7 

- Sucharit Koontanakulvong, Supattra Visessri, Water Resources Management System 

Innovations in Central Plain Thailand via NRCT Spearhead Research Program, Presented at 

International Conference on Water and Wastewater Management, Thailand, June 17, 2022 

- สุจริต คูณธนกุลวงศ งานวิจัยดานการบริหารจัดการน้ำเพื่อการแกไขปญหาอุทกภัยนำเสนอในการ

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ ปภ. เพื่อกาวสูทศวรรษที่3” 5 สิงหาคม 2565 
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ภาคผนวก ก 
ประวัติประธานบริหารแผนงาน (PC) 

 

ประวัติสวนตัว 

 ชื่อ-สกุล    : ดร.สุจริตคูณธนกุลวงศ 

 ตำแหนง    : รองศาสตราจารย 

 ปจจุบันปฏิบัติงานภายใตสังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ำ      

       คณะวิศวกรรมศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

    

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขา ปท่ีจบ สถาบันการศึกษา 

ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยเกียวโต 
ปริญญาโท วิศวกรรมเกษตร (โยธา) พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยเกียวโต 

ปริญญาเอก วิศวกรรมเกษตร (โยธา) พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลัยเกียวโต 
 

ประสบการณในการทำงาน  

พ.ศ. 2546 - 2561  - หัวหนาหนวยปฏิบัติการนวิจัยระบบการจัดการแหลงน้ำ 

พ.ศ. 2547 - 2550  - รองคณบด ีด านก ิจการพิ เศษคณะว ิศวกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2554 – 2558    - หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2554 – 2555    - คณะทำงานภายใตคณะกรรมการยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการน้ำ(กยน.) 

พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน   - รองประธานคณะอนุกรรมการดานทรัพยากรน ้ำใน

คณะอนุกรรมการยกรางยุทธศาสตรชาติดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

พ.ศ. 2562- ปจจุบัน       - อนุกรรมาธิการดานลดความเหลี่อมล้ำและความจนใน

เร่ืองการจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดินวุฒิสภา 

พ.ศ. 2562- ปจจุบัน        - ประธานบริหารแผนงานการบริหารแผนงานยุทธศาสตร
เปาหมาย(Spearhead) ดานสังคม (การบริหารจัดการน้ำ) 
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โครงการวิจัย  
พ.ศ. 2558 - 2559   

  

- โครงการ "รายงานการวิเคราะหสถานการณน้ำของประเทศ

ไทย: ทรัพยากรน้ำกับการพัฒนาเศรษฐกิจ” 

พ.ศ. 2558   

  

- โครงการ " การศ ึกษาว ิ เคราะห และส ัง เคราะห  ก าร

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี ่ยวของกับการ

บริหารการจัดทรัพยากรน้ำ 
พ.ศ. 2558 - 2559   - โครงการ "พัฒนาจัดทำขอเสนอโครงการ "การพัฒนาระบบ

สารสนเทศสนับสนุนการวางแผนจัดทำงบประมาณระดับ

จังหวัดดานทรัพยากรน้ำและเกษตร" 

พ.ศ. 2559 - 2561    - โครงการ"การพัฒนากลไลการสนับสนุนการวางแผนจัดทำ
งบประมาณดานทรัพยากรน้ำและเกษตรกรโดยใช ระบบ

สารสนเทศในการเชื่อมโยง" 

พ.ศ. 2560     - โครงการ "กรอบแนวคิดในการวิจัยWater-Food-Energy 

Nexus เพื่อมุงสูการวางแผนพัฒนาอยางยั่งยืน 

พ.ศ. 2561- 2562   
  

- โครงการ "แผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจ ัยยุทธศาสตร
เร่ืองการจัดการน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตรน้ำของประเทศ" 

- Roadmap for Strategic Research Issue of Water 

Management to support National Water Strategy. 

พ.ศ. 2561- 2562   - โครงการ "วิเคราะหสถานะของความมั่นคงดานน้ำผลิตภาพ
จากน้ำและภัยพิบัติเพื่อใชในการจัดทำแผนแมบทโดยเฉพาะ

ดานน้ำ" Analysis of water security, water productivity 

and water- related disaster for water resources 

master plan. 

พ.ศ. 2563                    - โครงการจัดสัมมนาวิชาการของวช. เร่ือง “ภาวะแลง 2020 
และแนวทางมาตรการบริหารจัดการเพื่อปองกันในอนาคต” 

พ.ศ. 2562- 2563 - ประธานบริหารแผนงาน การบริหารแผนงานยุทธศาสตร

เปาหมาย  (Spearhead) ดานสังคม ป1 

พ.ศ. 2564- 2565 - ประธานบริหารแผนงาน การบริหารแผนงานยุทธศาสตร
เปาหมาย  (Spearhead) ดานสังคม ป2 

 

(ดูรายละเอียดไดจาก www.ksucharit.com) 
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ภาคผนวก ข 
รายนามคณะกรรมการอำนวยการ หัวหนาโครงการ และทีมบริหารงานวิจัย 

 

รายนามคณะกรรมการอำนวยการ  

1. ผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ      ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ       ประธาน 

3. ศาสตราจารย สุริชัย หวั่นแกว         รองประธาน 

4. รองศาสตราจารย ดร.เจษฏา แกวกัลยา       กรรมการ 

5. นางสาวลดาวัลย คำภา          กรรมการ 

6. ดร.สมชาย ใบมวง          กรรมการ 

7. นายวรวุฒิ ตันติวนิช          กรรมการ 

8. เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ หรือผูแทน     กรรมการ 

9. อธิบดีกรมชลประทาน หรือผูแทน        กรรมการ 

10. อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา หรือผูแทน        กรรมการ 

11. ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย       กรรมการ 

12. นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กรรมการ 

13. ผูอำนวยการหนวยบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ      เลขานุการ 

14. นักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)   ผูชวยเลขานุการรวม 
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รายช่ือหัวหนาโครงการ 

โครงการวิจัย หัวหนาโครงการ สังกัด 

แผนงานวิจัยกลุมท่ี 1: การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการน้ำเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ี EEC อยาง

เต็มรปูแบบ  

บริหารกลุม: รศ.ดร บัญชา ขวัญยืน (การบริหารและการ

ประมวลผลการศึกษาโครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนมาตรการ

ลดการใชน้ำในการพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC)) 

รศ.ดร บัญชา ขวัญยนื ม.เกษตรศาสตร 

1.1.1 การศึกษาความเปนไปไดและแนวทางในการจัดต้ัง

องคกรพเิศษเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

รศ.ดร.ชยัศรี  สุขสาโรจน ม.เกษตรศาสตร 

1.1.2 การพัฒนากรอบแนวทางการยกรางกฎกระทรวงการใช

น้ำอยางประหยัดและการใชน้ำซ้ำ ในพืน้ท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก โดยบรูณาการดานเทคนคิ กฎหมายและ

มาตรการทางเศรษฐกิจสังคม 

ศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุล จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

1.1.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรบัการบริหารจัดการน้ำ

ในพื้นท่ีเขตระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ดร. จุติเทพ วงษเพช็ร ม.เกษตรศาสตร 

1.1.4 การติดตามผลการดำเนนิงานเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำ

ของอุตสาหกรรมตนแบบปท่ี 1 และการสำรวจแหลงน้ำใช 

รวมถึงขอมลูการใชน้ำภาคอุตสาหกรรม (เพิม่เติม) ในพืน้ท่ีเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ดร.พรรรัตน  เพชรภักดี สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย 

1.1.5 โครงการประเมนิมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรของการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการนํ้าดวยเทคโนโลยี สำหรับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และชุมชนเมืองในพื้นท่ีเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

รศ.ดร.วิษณ ุ อรรถวานิช ม.เกษตรศาสตร 

1.2.1 การพัฒนาระบบอุปกรณตรวจจับสำหรับระบบสวน

สาธาณะอัจฉริยะพรอมการอบรมการประหยัดนํ้าในภาค

บริการและภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดการใชนํ้าในพื้นท่ี EEC 

รศ.ดร.สรรเพชญ  

ชื้อนิธิไพศาล 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

1.2.2 การถายทอดเทคโนโลยแีละบมเพาะผูประกอบการ

อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพบนฐานการใชนํา้บำบัดจากชุมชน 

ผศ.ดร.ชาญยุทธ  

กาฬกาญจน 
ม.บูรพา 
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โครงการวิจัย หัวหนาโครงการ สังกัด 

แผนงานวิจัยกลุมท่ี 2: โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและเครอืขายองคกรการบริหารจัดการน้ำชลประทานเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในเขตพ้ืนท่ีชลประทานทอทองแดง  

บริหารกลุม: คุณธีติธร จุลละพราหมณ 

พัฒนากลไกการเช่ือมโยงเพ่ือการปรบัตัวรวมกัน 

คุณธีติธร จุลละพราหมณ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

2.1.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเต็มรูปแบบเพื่อเพิม่

ประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเกษตรกรรมใน

พื้นท่ีชลประทานทอทองแดง (สวนขยาย) 

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน ปนทอง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระ

นครเหนือ 

2.2.1 โครงการพัฒนากลไกการมีสวนรวมระหวางกลุมบริหาร

การใชนํ้าชลประทานและหนวยงานองคกรในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้า โครงการสงนํ้าและ

บำรุงรักษาทอทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณชิษนุวัฒน มณีศรีขำ บ.สรางสรรค

ปญญาจำกัด 

2.2.2.1 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศดานการบริหาร

จัดการน้ำชุมชนแบบมีสวนรวมเพื่อผลักดันสูการเสนอแผน

นโยบายการจัดการน้ำชุมชนในระดับพืน้ท่ี จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณชิษนุวัฒน มณีศรีขำ บ.สรางสรรค

ปญญาจำกัด 

2.2.2.2 โครงการพัฒนากลไกจัดการระดับพื้นท่ีเพื่อวางแผนน้ำ

ท่ีรองรับกับเปาหมายดานเกษตร การตลาด ของจังหวัด ภาย

ใตดครงการแผนงานยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead) ดาน

สังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำระยะท่ี 2 

รศ.ดร.ทวนทัน  

กิจไพศาลสกุล 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

2.2.3 โครงการประเมนิศักยภาพและการใชนํ้าบาดาลเพื่อการ

วางแผนระบบการบริหารจัดการนํ้ารวมกับนํ้าผิวดินในพืน้ท่ี

โครงการสงนํ้าและบำรุงรักษาทอทองแดง 

รศ.ดร.ทวนทัน  

กิจไพศาลสกุล 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

แผนงานวิจัยกลุมท่ี 3: การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำตนทุนของเข่ือนหลักและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำในพ้ืนท่ีราบภาคกลาง 

บริหารกลุม: รศ.ดร.อารียา ฤทธิมา 

  

รศ.ดร.อารยีา ฤทธิมา ม.มหิดล 

3.1.1 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบคาดการณฝนเพื่อ

สนับสนนุการบริหารจัดการน้ำในลุมน้ำเจาพระยา 

ดร.กนกศรี ศรนินภากร สถาบัน

สารสนเทศ

ทรัพยากรน้ำ  
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โครงการวิจัย หัวหนาโครงการ สังกัด 

3.2.1 โครงการปฏิบัติการระบบอางเก็บน้ำรปูแบบใหมสำหรบั

การบริหารจัดการน้ำตนทุนระยะยาวในลุมน้ำเจาพระยาใหญ

ดวยเทคนคิปญญาประดิษฐ (ระยะท่ี 2) 

รศ.ดร.อารยีา ฤทธิมา ม.มหิดล 

3.2.2 โครงการประเมนิปริมาณความตองการน้ำและปรมิาณ

น้ำผิวดินเพื่อการบริหารจัดการน้ำในลุมน้ำเจาพระยา 

ผศ.ดร.ไชยาพงษ  

เทพประสิทธ์ิ 

ม.เกษตรศาสตร 

3.2.3 โครงการพัฒนาระบบการจัดการน้ำบาดาลสำหรับการ

วางแผนเพื่อเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการน้ำรวมกับ

น้ำผิวดินบรเิวณดานเหนือของท่ีราบภาคกลางตอนลาง 

รศ.ดร.ทวนทัน  

กิจไพศาลสกุล 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

3.2.4 โครงการพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสารเพื่อสรางความ

ตระหนักรวมแกไขปญหาน้ำ  (เพื่อสนับสนุนการพัฒนากรอบ

แนวคิดการพัฒนาเจาพระยาเดลตา 2040) 

รศ.ดร.สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ ม.เกษตรศาสตร 

3.2.5 โครงการประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกิจและทัศนคติ

ทางสังคมตอภัยแลง 

นายอาทิตยพงษ สุชินโรจน บริษัท คลิกเกอร

แล็บ จำกัด 

3.3.1 โครงการประเมนิมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรของการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการน้ำดวยเทคโนโลยีสําหรับภาคอุตสาหกรรม 

ภาคบริการ ภาคทองเท่ียวและชุมชนเมืองในพืน้ท่ีลุม

เจาพระยา 

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ม.เกษตรศาสตร 

แผนงานวิจัยกลุมท่ี 4: งานสนับสนุนการขับเคลื่อนสูนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชาต ิ

บริหารกลุม: ดร.โชคชัย สุทธิธรรมจิต ดร.โชคชัย สุทธิธรรมจิต 
จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

4.1.1 โครงการประเมนิสถานะความมั่นคงดานน้ำอัน

เนื่องมาจากการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำดวยเทคโนโลยี 

ในพื้นท่ีภาคกลางและพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ผศ.ดร.ปยธิดา เรืองรศัม ี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

4.2.1 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนากลุมองคกรผูใชนํ้าเพื่อ

เพิ่มความสามารถในการวางแผนการบรหิารจัดการนํ้าระดับ

พื้นท่ี 

คุณชิษนุวัฒน มณีศรีขำ บ.สรางสรรค

ปญญาจำกัด 

4.2.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะในการพัฒนาการบริหาร

จัดการน้ำระดับชุมชนอยางยั่งยนื: การพัฒนาแนวทางการ

ประเมินผลการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชนแบบมีสวนรวม 

ดร.สุรางครัตน จำเนียรพล จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
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ทีมงานบริหารแผนงานวิจัยฯ 

 

1. ประธานแผนงาน 

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ  คณะวิศวกรรมศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

     Sucharit.k@chula.ac.th 

     081-646-9750 

 

2. ผูอำนวยการหนวยบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ (ODU) 

ผศ.ดร.พงษศักด์ิ สุทธินนท  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

     pongsak.su@chula.ac.th 

     098-328-0234 

 

3. รองผูอำนวยการหนวยบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ (ODU) 

ดร.ภวิสร ชื่นชุม   คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

     pavisornchuenchum@gmail.com 

     080-809-1332 

 

4. หัวหนาโครงการวิจิยเพ่ือขับเคลื่อน 

ผศ.ดร.สุภัทรา วิเศษศรี  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

     supattrav@hotmail.com 

     081-694-6680 

 

5. เลขานุการประธานแผนงาน 

นางสาวเดือนเพ็ญ ปุณยางกูร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

     fon_fon1@hotmail.com 

     081-907-5513 
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ภาคผนวก ค 
สรุปโครงการวิจัยเพ่ือการขับเคลื่อนแผนงานวิจัยเข็มมุงดานการจัดการน้ำ ระยะท่ี 2 

สรุปจากรายงานฉบับสมบูรณ 

 

1. สภาพปญหา 

  โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจากปจจัยตางๆ เชน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

(Technological progress) ประชากรสูงอายุ (Population ageing) การย ายถ ิ ่นฐาน (Migration) การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงที่ไมสามารถคาดการณ

ได เชน การแพรระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ดังน้ัน มีความจำเปนอยางยิง่ที่แตละประเทศตอง

มีการพัฒนาทักษะของประชาชนใหสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีได การศึกษาน้ีจึงมุงเนนการ

พัฒนาทักษะที่สำคัญตอการบริหารจัดการน้ำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

2. เปาหมาย 

1) เพื่อศึกษาทบทวนความรูและบทเรียนที่ไดจากการดำเนินงานวิจัยเข็มมุงดานการบริหารจัดการน้ำในปที่ 

1 เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินงานในระยะที่ 2 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) เพื่อพัฒนานักวิจัยดานน้ำผ านการแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณก ับผ ู เช ี ่ยวชาญจาก

ตางประเทศ 

3) เพื่อสื่อสารในการขับเคลื่อนงานวิจัยใหมีการนำไปสูการนำไปใชประโยชน 

4) เพื่อจัดทำขอเสนอประเด็นวิจัยในปตอไป 

 

3. แนวคิดและแนวทาง 

  การใชกรอบกลยุทธดานทักษะ (Skills Strategy framework) ของ OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเปนใหสามารถตอบสนองตอแนวโนม

การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ของโลกได โดยมีกิจกรรมศึกษาทบทวนองคความรู ระบุ gap งานวิจัย ทักษะ จัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและทักษะ สื่อสารสูกลุมเปาหมาย 

4. การวิจัย 

1) ทบทวนการดำเนินงาน และจัดทำรายงานพรอมขอเสนอแนะในหัวขอตอไปน้ี 

1.1 แนวทางการจัดทำขอเสนอแนะ สำหรับการบริหารจัดการน้ำ และที่ดินเพื่อชวยแกปญหาสังคม 

1.2 แนวทางการสงสริมการใชระบบอัตโนมัติในการบริหารจัดการน้ำ 

1.3 การเปลี่ยนผานสูดิจิทัลในการบริหารจัดการน้ำ 
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1.4 การปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติดานน้ำ 

1.5 เปรียบเทียบองคกรการบริหารจัดการน้ำ 

2) การถายทอดความรูเพื่อพัฒนานักวิจัย 

3) การสื่อสารผลงานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อน 

 

5. ผลวิจัย 

1) โครงการการศึกษาทบทวนความรูเพื่อการวางแผนงานวิจัย   :จัดทำรายงานในประเด็นที่เปนที่สนใจแลว  

5 เร่ือง 

1.1 แนวทางการจัดทำขอเสนอแนะ สำหรับการบริหารจัดการน้ำ และที่ดินเพื่อชวยแกปญหาสังคม

จากการศึกษาสามารถจำแนกพื้นที่ในระดับจังหวัดดวยปจจัยการผลิต (ที่ดิน และน้ำ) แบงตาม

สภาพพื้นที่ และกำหนดเปนพื้นที่เปาหมายเพื่อศึกษาสาเหตุ และแนวทางลดความยากจน เปน 4 

กลุม และไดเสนอแนะมาตรการลดรายจาย และเพิ่มรายได เพื่อเพิ่มโอกาสใหเกษตรกรในพื้นที่

ใหมีฐานะดีขึ ้นดวยการจัดการที่ดิน และการพัฒนาแหลงน้ำระดับช ุมชน และมีหนวยงาน

รับผิดชอบ แยกตามกลุมพื้นที่ 

 ผลตอแผนงานวิจัย 

 เพิ่มบทบาทของการพัฒนากลุมผูใชน้ำในการเตรียมตัวเอง ความสามารถในการวางแผน และ

ปรับตัวตอการเปลี ่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และความตองการผลิตผลทางเกษตรที่

เปลี่ยนแปลงไปใหเหมาะสม สงผลตอการวิจัยดานการพัฒนากลุมผูใชน้ำในกลุมงานที่ 2   )ในเขต

ชลประทาน) และ  4  (นอกเขตชลประทาน) และมีสวนชวยในการจัดทำรายงานของกรรมาธิการ 

ลดจน ลดเหลื่อมล้ำของวุฒิสภาดวย และเสนอการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรผูใช

น้ำของตางประเทศเปรียบเทียบ 

1.2 แนวทางการสงสริมการใชระบบอัตโนมัติในการบริหารจัดการน้ำ 

ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ การประหยัดน้ำ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการชลประทานเพิ่มขึ้น การ

จัดการชลประทานที่เขมขนขึ้น การจัดทำแผนรับมือภัยแลง และ การจัดการสิทธิน้ำรวมกัน

ระหวางภาคสวนตาง ซึ่งปจจัยที่ทำใหเกิดความสำเร็จเหลาน้ีมาจากความรวมมือจากเกษตรกร 

ความรวมมือในการวิจัยพัฒนากับสถาบันการศึกษา และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ICT / IOT 

/GIS /GPS เขามาชวย 
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ผลตอแผนงานวิจัย 

การทบทวนใชแนวคิดนำระบบอัติโนมัติมาใช ในการบริหารจัดการน้ำของตปท. เทียบกับ

โครงการวิจัย การติดติ้งเครื่องมือทันสมัยในโครงการชลประทานทอทองแดง (กลุมที่ 2) การ

ติดตั้งเครื่องมือทันสมัยในการบริหารน้ำในอุทยาน 100 ป  การศึกษาและพัฒนาการใชระบบ

ตรวจจับพื้นที่สีเขียว พรอมระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (กลุมที่ 1) เพื่อดูความเหมือน 

และความตาง ในการออกแบบ และดำเนินการ ทำใหเห็นจุดแข็ง และจุดออนในการปรับปรุง

ตอไป และเสนอการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการใชระบบอัติโนมัติในโครงการชลประทานของ

ตางประเทศ 

1.3 การเปลี่ยนผานสูดิจิทัลในการบริหารจัดการน้ำ 

แนวคิดเมืองอัจฉริยะมีบริบทในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือภูมิทัศนดิจิตอล (Digital 

Land Scape) ใน 2 บริบท คือ บริบทดาน Data Driven Management เกี ่ยวข องกับการ

บริหารจัดการของเมืองโดยตรง การวางระบบการจัดเก็บขอมูล และประมวลผลขอมูลโดยเฉพาะ

อยางยิ่งระบบ Internet of Thing ในการจัดการฐานขอม ูลขนาดใหญ (Big Data) เป นการ

บริหารจัดการและการตัดสินใจของภาครัฐ และบริบทดาน Digital Lifestyle & Business เปน

การใชชีวิตและดำเนินธุรกรรมผานระบบ Digital ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางผูประกอบการ กับ

ผูบริโภค 

ผลตอแผนงานวิจัย 

แนวคิดการจัดระบบอัจฉริยะ ตองเพิ่มสามารถในการทำนายลวงหนา เพื่อเตรียมมาตรการที่

จำเปนไวกอน ซึ่งจะตองมีการออกแบบระบบทั้งดานเคร่ืองมือ ระบบ และคน ไวกอน ซึ่งนำมาสู

การออกแบบระบบบริหารข ึอน โครงการชลประทานในแผนงานวิจ ัยกลุมที่ 2 (โครงการ

ชลประทานทอทองแดง) และ 3 (การปรับปรุงการบริหารเขื่อน)  โดยเพิ่มการพัฒนาบุคลากร 

เจาหนาที่ปฏิบัติ และกลุมผูใชน้ำ รวมทั้งเพิ่มคาใชจายในการประเมินผลประโยชนที่ได เทียบกับ

ผลประโยชนที่คาดวาจะไดในการประเมินผลดานเศรษฐกิจและสังคมไวดวย และเสนอการ

บรรยายการบริหารเขื่อนในตางประเทศเปรียบเทียบ 

1.4 การปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติดานน้ำ 

องคความรูในการปรับตัวและการจัดการความเสี่ยง ประกอบดวย ระบบพยากรณ การบริหาร

เขื่อน การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงตัวอยาง แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับตัวและลดความเสี่ยง

จากภัยธรรมชาติจากในประเทศ และตางประเทศ เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของนำไป

ประยุกตใชในการเตรียมความพรอม การจัดการความเสี่ยง รวมถึงการวางแผนในเชิงรุกใหมีการ

ดำเนินการอยางเปนรูปธรรม และพัฒนาขีดความสามารถในการปรับตัวและลดความเสี่ยงจาก

ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตอไป 
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ผลตอแผนงานวิจัย 

การพัฒนาเน้ือหาและเชื่อมโครงการวิจัยในกลุมงานที่ 3 (การพยากรณฝน การบริหารจัดการน้ำ

ผิวดิน การบริหารเขื่อน มาตราการที่ใชในการประหยัดน้ำ การปรับตัว  และ  การโยงคาอัตรการ

ไหลสะสมของน้ำทาที ่สถานี C2 และปริมาณน้ำเก็บกักของเขื่อนหลัก กับความเสี่ยงของ

เหตุการณน้ำทวม และน้ำแลง ) และการเสนอการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการทำนายสภาพ

ภูมิอากาศ 

1.5 เปรียบเทียบองคกรการบริหารจัดการน้ำ 

จากการศึกษาพบวา องคกรดานน้ำมีล ักษณะ และรูปแบบแตกตางกันไปตามแตละสังคม 

บทบาทขององคกรขึ้นอยูกับภาคการทำงาน ตัวอยางเชน งานภาครัฐ มีบทบาทในการควบคุม

กติกา การออกกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ สวนงานภาคเอกชน มีบทบาทสำคัญในการใหบริการ

ประเทศไทย และตางประเทศ เชน ญี่ปุน เกาหลีใต มาเลเซีย ไดใหความสำคัญกับประเด็นดาน

น้ำอยางจริงจัง  โดยกำหนดแผนปฏิบัติไวอยางชัดเจนในแผนน้ำของชาติ ตัวอยางเชน  

- ประเทศญี่ปุน มีนโยบายสำคัญเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- ประเทศเกาหลีใต มีนโยบายสำคัญ เชน การปฏิรูปนโยบายน้ำ ความมั่นคงดานน้ำ  

- ประเทศมาเลเซีย มีนโยบายสำคัญ เชน การปฏิรูปดานน้ำ 

ผลตอแผนงานวิจัย 

การปรับปรุงการบริหารน้ำดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จำเปนตองปรับองคกรการบริหารใหทันสมัย

ดวย จึงศึกษาการปรับตัวดานองคกรการบริหารน้ำของตางประเทศประกอบ การกำกับการ

บริหารจัดการน้ำ (regulator) ซึงจะเห็นการนำปจจัยดานลุมน้ำและผูใชเขามามีสวนรวม (มีธรร

รมภิบาล) มากขึ้น ซี่งตองมีการใชขอมูลสารสนเทศในการสื่อสารและสรางความเขาใจ ได

ประยุกตใชความรูดังกลาวในการศึกษาทางเลือกในการออกแบบองคกรการบริหารน้ำในพี้นที่ 

EEC (กลุมที่ 1)  และเสนอการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดองคกรการบริหารจัดการน้ำของ

ตางประเทศเปรียบเทียบ 

2) โครงการการถายทอดความรูเพื่อพัฒนานักวิจัย   :จัดเสวนารวมกับผูเชี ่ยวชาญจากตางประเทศแลว  7 

คร้ัง หัวขอหลัก ผูเขารวม และหัวขอนำเสนอของกิจกรรมการถายทอดความรูเพื่อพัฒนานักวิจัย มีดังน้ี 
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ครั้งท่ี วันท่ี หัวขอหลัก ผูเขารวม และหัวขอนำเสนอ 
1 6 ส .ค. 64 ระบบการคาดการณสภาพ

ภูมิอากาศรายฤดูกาล SINTEX-F 
1. Takeshi Doi, JAMSTEC/APL 
หัวขอ ระบบการคาดการณสภาพภูมิอากาศรายฤดูกาล 
SINTEX-F 

2 14 ก.ย. 64 Dam Operation 
Improvement through New 
Technologies: Sharing 
knowledges, Innovation and 
Operational Practices 
between Japan and 
Thailand 

1. Prof. Dr. Yasuto Tachikawa  
หัวขอ กรอบการดำเนินงานวิจัยภายใตหัวขอท่ี 6 การพัฒนา
ระบบพยากรณความเสียหายจากพายุใตฝุนขนาดใหญ 
2. Prof. Dr. Tetsuya Sumi 
หัวขอ “ความทาทายในงานบรหิารเขื่อนเพื่อการจัดการ
อุทกภัยและตะกอนจากอิทธิพลของการเปลีย่นแปลงของ
ขอมูลอากาศในประเทศญี่ปุน  
3. Dr. Daisuke Nohara 
หัวขอ “การปฏิบัติการอางเก็บน้ำท่ีเวลาจริงปจจุบันเพื่อการ
จัดการภัยแลงโดยพิจารณาจากขอมูลฝนพยากรณลวงหนา
ในประเทศญี่ปุน 
4. รศ. ดร. อารยีา ฤทธิมา คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
หัวขอ สถานการณน้ำและการบริหารเขื่อนในลุมน้ำ
เจาพระยาใหญของประเทศไทย 
 

3 17 พ.ย.64 Modernization of Irrigation 
Water in Basin Management 
via new Technology--
Taiwan and Thailand case 
studies 

1. Yu-Pin Lin, National Taiwan University 
หัวขอ Optimal irrigation and cropping planning- 
Taoyuan irrigation area  
2. คุณวันเพ็ญ แกวแกมทอง EGAT-WIC, EGAT 
หัวขอ Ubol Ratana Dam Operation Improvement 
via Smart Concept 
3. Southern Region Water Resources Office, Water 
Resources Agency, Ministry of Economic Affairs, 
R.O.C. 
หัวขอ Result from Trial of Refined Efficient Irrigation 
Technique in Chianan Irrigation Area,  

4 21 ธ.ค. 64 Drought Monitoring and 
Water Resources 
Management Taiwan and 
Thailand Case Studies 

1. Professor Ke-Sheng Cheng มหาวิทยาลัยNational 
Taiwan University 
หัวขอDrought monitoring in Taiwan using a variable-
scale SPI  
2. ผศ.ดร.ชัยวัฒน เอกวัฒนพานิชยและคณะ 
หัวขอIntegration of Water Resources 
Managementfor Drought Mitigation 
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3. คุณจรญู เลาหเลศิชัย  
หัวขอความแปรปรวนระหวางฤดูกาลและระหวางป 

5 21 มี.ค.65 New Trends in Basin & 
Community Water 
Management 

1. Ming Daw SU, National Taiwan University  
หัวขอ Community water management in Taiwan 
2. คุณชิษณวัุฒน ศรีมณีขำ บริษัทสรางสรรคปญญา จำกัด
และ ดร.จิตราภรณ สมยานนทนากุล วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หัวขอการจัดการทรพัยากรน้ำโดยชุมชน 
3. Seigo NASU, Dr. Eng. President, None Profit 
Organization, Institute for Social Contribution 
หัวขอ River Basin Water Management under 
Extreme and Climate Change Impact 
4. ผศ.ดร.พงษศักด์ิ สุทธินนท คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
หัวขอRiver basin management under risk mapping 

6 28 เม.ย. 65 Water Administrative 
Structure Reform and 
Development 

1. Professor Seungho Lee, GSIS, Korea University 
หัวขอ Water Policy Reform in South Korea 
2. Eathipol SrisawaluckLegal AdvisorOffice of The 
National Water Resources (ONWR) 
หัวขอ Development of Water Administrative 
Structure in Thailand 
3. M Zaki M Amin, Ministry of Environment and 
Water (KASA) 
หัวขอ Water Management Transformation in 
Malaysia 

7 8 มิ.ย. 65 Water Saving and Water 
Reuse in Fukuoka City 

1. Mr. Nagai Yohei Chief, Sewerage Department, 
Fukuoka City Government 
หัวขอ“Reclaimed Waterin Fukuoka City” 
2. ศ. ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั   
หัวขอ โครงการวิจัยการจัดการความตองการใชน้ำในเขต
ระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
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3) โครงการการสื่อสารผลงานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อน: จัดการแสดงนิทรรศการและ จัดทำคลิปเพื่อเผยแพร  

8 คลิป  

3.1 การแสดงนิทรรศการ 

ผลงานภาคนิทรรศการ “NRCT Program” ในงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2565 (Thailand 

Research Expo2022  เดือนสิงหาคม 65  มีดังน้ี 

- โครงการถายทอดเทคโนโลยีการประหยัดน้ำและการใชน้ำซ้ำในพื้นที่ EEC 

- กระบวนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC 

- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการบริหารจัดการ

น้ำเกษตรกรรมในพื้นที่ชลประทานทอทองแดง 

- โครงการศึกษารูปแบบการจัดการและการพัฒนาการบริหารน้ำชุมชนแบบมีสวนรวม 

3.2 การจัดทำคลิปประชาสัมพันธ ผลงานวิจัยของแผนงาน (แสดงในภาคผนวก ฉ) 

 

6. การใชประโยชน 

 ในระหวางการดำเนินการวิจัย ไดมีนักวิจัยจากหนวยงานเขารวมในการดำเนินงาน เพื่อทำความเขาใจ 

ใหความเห็น และมีการอบรมใหเจาหนาที่หนวยงานใหสามารถนำผลวิจิยไปประยุกตใชในงานได (เชน กรม

ชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟาฝายผลิต และสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ)  นอกจากน้ี ยัง

ไดมีนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก จากสถาบันการศึกษาที่เขารวมแผนงานวิจัยครั้งน้ี รวมพัฒนา

แบบจำลองและการวิเคราะหขอมูลสนาม และใชประโยชนจัดทำเปนวิทยานิพนธ และบทความวิชาการในการ

ประชุมวิชาการตางๆ (เชน THA2022, KWRA Conference, 2022 Water and Waste Management เปน

ตน) 

 

7. การถายทอดสูสาธารณะ 

 จากโครงการการศึกษาทบทวนความรูเพื่อการวางแผนงานวิจัย ไดจัดทำรายงานที่มีความสำคัญตอการ

ขับเคลื่อนงานดานน้ำและการถายทอดสูสาธารณะ เพื่อนำไปใชประโยชนในวงกวาง ทั้งการนำเสนอผล

การศึกษาในงานประชุมวิชาการ และการนำไปใชอางอิงในเอกสาร รายงานอ่ืน ดังตอไปน้ี 

1) การปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติดานน้ำ 

ชื่อบทความ  งานวิจัยดานการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการแกไขปญหาอุทกภัย 

ผูนำเสนอ รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

งานประชุม การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ“ในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ ปภ. เพื่อกาวสูทศวรรษที่ 3”

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 
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2) แนวทางการสงเสริมการใชระบบอัตโนมัติในการบริหารจัดการน้ำ 

1.ชื่อบทความ A DEVELOPMENT OF SOIL MOISTURE MONITORING SYSTEM FOR INCREASING 

IRRIGATION SUPPLY EFFICIENCY APPLIED IN THORTHONGDAENG OPERATION AND 

MAINTANANCE PROJECT, KAMPHANGPHET, THAILAND 

ผูนำเสนอ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน ปนทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

งานประช ุมTHA 2022 International Conference on Moving Towards a Sustainable Water 

and Climate Change Management After COVID-19” วันที่ 26- 28 มกราคม 2565 

2.ชื่อบทความ THE OPTIMAL IRRIGATION SCHEDULING FOR SMART FARM VIA REAL‐TIME 

SENSOR 

ผูนำเสนอ รศ.ดร. สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

งานประชุม THA 2022 International Conference on Moving Towards a Sustainable Water 

and Climate Change Management After COVID-19” วันที่ 26- 28 มกราคม 2565 

3) การเปลี่ยนผานสูดิจิทัลในการบริหารจัดการน้ำ 

ชื่อบทความ Water Resources Management System Innovations in Central Plain Thailand 

via NRCT 

ผูนำเสนอ รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ และผศ.ดร.สุภัทรา วิเศษศรี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

ง านประช ุ ม  International Conference on Water and Wastewater Management,Thailand 

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 

4) เปรียบเทียบองคกรการบริหารจัดการน้ำ 

รายงานวิจัย รายงานความกาวหนา (Progress Report) โครงการศึกษานวัตกรรมเชิงระบบ โครงสราง 

และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเสนอตอ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  22 มิถุนายน 

2565  ในบทที ่3.11 

หัวหนาโครงการ รศ. ดร. นิพนธ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

5) แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำขอเสนอแนะการบริหารจัดการน้ำและที่ดินในระดับชุมชน เพื่อลด

ความยากจนและเหลื่อมล้ำ 

1.ชื่อบทความ Water use efficiency improvement at local level via training process -Case 

study in the Thor Tong Daeng (TTD) Irrigation Project area, Kamphaengphet Province 

Thailand- 
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ผูนำเสนอ คุณชิษณุวัฒน ศรีมณีขำ บริษัทสรางสรรคปญญา จำกัด และ คุณธีติธร จุลละพราหมณ 

Chula Unisearch, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

งานประชุมTHA  2022 International Conference on Moving Towards a Sustainable Water 

and Climate Change Management After COVID-19” วันที่ 26- 28 มกราคม 2565 

2. ชื่อบทความ โครงการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชนดวยเกณฑ SDGs  

ผูนำเสนอ ผศ.ดร.ปยธิดา เรืองรัศมี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคุณชิษณุวัฒน 

มณีขำ บริษัทสรางสรรคปญญา จำกัด 

งานประช ุมTHA 2022 International Conference on Moving Towards a Sustainable Water 

and Climate Change Management After COVID-19” วันที่ 26- 28 มกราคม 2565 

3. รายงานวิจัย รางรายงานฉบับสมบูรณแนวทางการลดความยากจนและเหลื่อมล้ำดวยการจัดการที่ ดิน

และการพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็กระดับชุมชนโดยคณะกรรมาธิการการแกปญหาความยากจนและลด

ความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พ .ศ . 2565  

หัวหนาโครงการ ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

8. สรุป 

 การวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนแผนงานวิจัยในระยะ 2 ชวยทำเห็นสถานะความรูของงานในกลุมตางๆ และ

วิเคราะหเห็นปจจัยสำคัญที่จะทำใหผลงานวิจัยบรรลุเปาได )เน้ือหาที่ยังขาด หรือ ยืนยันแนวทางการวิจัย  ( ซึ่ง

ทำใหสามารถวางแผนการจัดบรรยาพิเศษรวมกับผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ

และแนวทางการวิจัยรวมกัน ซึงเปนการพัฒนานักวิจัยและการเผยแพรผลวิจัยออกสูสังคมวิชาการระดับ

นานาชาติ และทำใหผลงานวิจัยมีระดับเปนที่ยอมรับและถายทอดตอหนวยงานใชประโยชน ทั้งในเชิงนโยบาย 

และการฝกอบรม ถายทอด ได 

 การนำกรอบกลย ุทธ ด  านท ั กษะ  (Skills Strategy framework) ของOECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) มาประยุกตใชกับกลไกการขับเคลื่อนแผนงานวิจัยเข็มมุง 

ไดผลโดยสรุปดังน้ี 

1) การขยายโอกาสการเขาถึงการพัฒนาทักษะ 

1.1 เพิ่มชองทางการพัฒนาทักษะใหเกิดขึ้นไดในหลายๆ หนวยงาน ไมเพียงแตในสถาบันการศึกษา 

แตขยายไปถึงสถานที่ทำงานและชุมชน 

โครงการไดพัฒนาชองทางการพัฒนาทักษะสำหรับหลายๆ หนวยงาน และจัดขึ้นในหลายๆ 

รูปแบบ สำหรับสถาบันการศึกษา ไดมีการจัดประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยทีมนักวิจัยจาก

ทั้ง 4 แผนงาน อยูอยางตอเนื่องเปนระยะตลอดเวลาการดำเนินงาน มีการทำงานในรูปแบบพี่

เลี้ยงระหวางนักวิจัยอาวุโส และผูทรงคุณวุฒิที่ถายทอดความรูและประสบการณใหแกนักวิจัยรุน
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ใหมหรือนักศึกษา สำหรับหนวยงานที่เกี่ยวกับกับการบริหารจัดการน้ำ ไดรวมกิจกรรม Co-run 

กับนักวิจัยและเพิ่มพ ูนความรูความเข าใจในการนำผลจากงานวิจัยไปใช ประโยชนในการ

ปฏิบัติงาน สำหรับชุมชน ไดรวมระบุปญหาของพื้นที่ เสนอแนวทางการแกไข และลงมือปฏิบัติ

รวมกับนักวิจัย ซึ่งเปนกิจกรรมหลักของโครงการในกลุมที่  4.2  นอกจากชองทางการพัฒนา

ทักษะที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา หนวยงาน และชุมชนแลว โครงการยังไดสื่อสารผลงานวิจัย

เพื่อขับเคลื่อนในรูปแบบตางๆ ทั้งรายงาน คลิปวิดีโอ และบทความวิชาการ ที่ทุกคนสามารถ

เขาถึงได 

1.2 เพิ่มรูปแบบการพัฒนาทักษะ ทั้งการเรียนรูแบบเปนทางการ กึ่งทางการ และไมเปนทางการ

รูปแบบการพัฒนาทักษะที่ใชในแผนงานเข็มมุงนี้มีทั้งแบบเปนทางการ เชน การจัดประชุมกับ

ผูทรงคุณวุฒิ การจัดทำบทความวิชาการ ซึ่งมุงเนนการพัฒนาทักษะของนักวิจัยและบุคลากรใน

สถาบันการศึกษา แบบกึ่งทางการ เชน การจัดการถายทอดความรู กิจกรรม Co-run ซึ่งเนนการ

พัฒนาทักษะของนักวิจัยและบุคลากรจากหนวยงานดานน้ำ และแบบไมเปนทางการ เชน การใช

คลิปวิดีโอเพื่อสื่อสารผลงานวิจัยไปยังสาธารณะ ซึ่งทุกคนสามารถเขาถึงได 

1.3 สรางการเรียนรูตลอดชวงชีวิต ตั้งแตวัยเด็กกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย และการเรียนรูในวัยทำงานและวัยสูงอายุ 

การดำเนินงานของแผนงานวิจัยเข็มมุงเปนการบูรณาการการทำงานรวมกันหลายภาคสวนทั้ง

สถาบันการศึกษา หนวยงานดานน้ำ และชุมชน โดยเปดโอกาสใหผู เขารวมทุกเพศ ทุกวัย ทุก

ระดับชั้น ไดแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ชวยเสริมสรางบรรยากาศ

และสังคมแหงการเรียนรูที่จะเปนทักษะใหแกทุกคนที่เขารวมกิจกรรมของโครงการ 

2) การพัฒนาทักษะสูระดับความเปนเลิศ และสรางความเทาเทียมในการศึกษาแกประชาชนทุกคน

โครงการฯ ไดจัดการถายทอดความรูรวมกับผูเชี ่ยวชาญตางประเทศจำนวน 7 ครั้ง ซึ ่งผลจากการจัด

กิจกรรมน้ีชวยใหนักวิจัยไทยไดรับขอแนะนำเกี่ยวกับผลการวิจัยและมุมมองจากผูเชี่ยวชาญตางประเทศ 

นำมาซึ่งผลสำเร็จที่ไดจากแตละแผนงาน และขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคตซึ่งจะชวยยกระดับการ

บริหารจัดการน้ำในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเทียบเทานานาชาติที ่มีความเปนเลิศ สราง

โอกาสในการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชน และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ 

3) การพัฒนาทักษะที่มีความเหมาะสม สรางสมดุลระหวางทักษะที่มีอยูและทักษะที่เปนความตองการของ

ตลาด  

โครงการตางๆ ในแผนงานวิจัยเข็มมุงมีที ่มาจากปญหาดานการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยที่

ประสบอยูในปจจุบัน ดังนั้น การถายทอดความรูรวมกับผูเชี ่ยวชาญตางประเทศในหัวขอตางๆ ทั้ง 7 

หัวขอที่สอดคลองกับแตละแผนงาน/โครงการ และการบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางทีมนักวิจัย 
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หนวยงานผูกำหนดนโยบาย และหนวยงานผูปฏิบัติ เชน การ Co-run ระบบเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำตนทุน

ของเขื่อนหลักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ราบภาคกลาง จึงเปนการพัฒนาองคความรู

และทักษะที่มีความเหมาะสม ผลการศึกษาที่ไดจากงานวิจัยมีความสอดคลองกับนโยบายของประเทศ 

สามารถนำไปใชสนับสนุนการแกไขปญหาดานน้ำไดจริงโดยหนวยงานผูปฏิบัติ 

โครงการใชระบบการจัดการความรู หรือ KM : Knowledge Management เพื่อรวบรวมองคความรูที่

ไดรับจากงานวิจัยมาพัฒนาอยางเปนระบบ เชน รายงานผลการศึกษา รายงานการทบทวนองคความรู 

รายงานการถายทอดความรู คลิปวิดีโอ และบทความวิชาการเพื่อใหบุคคลทั่วไปเขาถึงความรูดานการ

บริหารจัดการน้ำและนำความรูน้ันไปพัฒนาตนเองใหหรืองานที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

ผลักดันใหประเทศไทยมีความสามารถในการพัฒนาสูงยิ่งขึ้น เน่ืองจากบรรลุความสำเร็จทั้ง 4 ดานของ

การจัดการความรู ไดแก 1) บรรลุเปาหมายของงาน 2) บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน 3) บรรลุเปาหมาย

การพัฒนาเปนประเทศที่สงเสริมการเรียนรู 4) บรรลุความเปนชุมชน และการทำงานรวมกัน 
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ภาคผนวก ง 
รายการคลิปประชาสัมพันธแผนงานวิจัยฯ เพ่ือเผยแพร 

 

1. แนวทางการจัดการน้ำในพ้ีนท่ีEEC โดยใชน้ำท่ีบำบัดแลวในภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 
(ความยาว14.50นาที) 
เนื ้อหาโดยยอแนะนำแนวทางการประยุกตใชน้ำที่บำบัดแลวจากภาคอุตสาหกรรมและชุมชนมาใชใหมใน
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการประหยัดน้ำและเพิ่มมูลคาโดยนำผลจากโครงการที่ดำเนินการแลวใน
โครงการวิจัยมาแนะนำ 

2. การใชเทคโนโลยีใหมในการประหยัดน้ำและใชน้ำบำบัดแลว (ความยาว10.19นาที) 
เนื้อหาโดยยอแนะนำเทคนิคตางๆท่ีใชในการประหยัดน้ำและการบำบัดเพื่อนำน้ำท่ีบัดแลวมาใชใหมไดจาก
โครงการตัวอยางท่ีดำเนินกาแลวในงานวิจัยมาแนะนำ 

3. แนวทางการใชเทคโนโลยีและพัฒนากลุมผูใชน้ำในเขตชลประทาน (ความยาว14.33นาที) 
เนื้อหาโดยยอแนะนำการนำเครื่องมือและระบบการจัดการน้ำสมัยใหม (sensor, iot and AI) ในการบริหาร
การสงน้ำในโครงการชลประทาน (ทอทองแดง) และการพัฒนากลุมผู ใชน้ำใหสามารถใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีและใชน้ำเพื่อปลูกพืชทางเลือกเพิ่มรายได 

4. การพัฒนาเทคโนโลยีใหมในการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน (ความยาว13.12นาที) 
เนี้อหาโดยยอการพัฒนาอุปกรณตรวจวัดระดับความชี้นในดินการปดเปดประตูอัติโนมัติและระบบการจัดการ
เพื่อการจัดสรรน้ำและปลอยน้ำในเขตชลประทานใหเหมาะกับความตองการและรอบเวรรวมกับกลุมผูใชน้ำ
เพื่อลดความสูญเสียในการสงน้ำได 

5. แนวทางการใชเทคโนโลยีใหมในการบริหารเข่ือน (ความยาว10.29นาที) 
เนื้อหาโดยยอการใชเทคโนโลยีai ในการบริหารการปลอยน้ำจากเขื่อนโดยใชขอมูลการทำนายฝนลวงหนาและ
การประเมิความตองการการใชน้ำการประเมินน้ำทาลวงหนารวมกับขอมูลการใชน้ำบาดาลทำใหสามารถ
บริหารการปลอยน้ำจากเขื่อนหลักเพิ่มน้ำตนทุนสำหรับหนาแลงหนาได 

6. การพัฒนาเทคโนโลยีใหมเพ่ือเพ่ิมน้ำตนทุนของเข่ือน (ความยาว14.30นาที) 
เนี้อหาโดยยอการประยุกตใชเทคนิคAI ในการจัดรูปแบบและบริหารการปลอยน้ำในสภาพของนำ้เขาเขื่อนฝน
ทายน้ำความตองการใชน้ำและน้ำทาทำใหสามารถปลอยน้ำจากเขื่อนหลักไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. แนวทางการพัฒนากลุมผูใชน้ำอยางมีสวนรวม (ท้ังในเขตและนอกเขตชลประทาน)    
(ความยาว15.06นาที) 
เนื้อหาโดยยอการพัฒนากลุมผูใชน้ำท้ังในเขตและนอกเขตชลประทานใหรูจักการจัดกลุมเก็บขอมูลวิเคราะห
ขอมูลจัดทำแผนแกไขและทดลองพัฒนาโครงการทำใหสามารถเขาใจกระบวนการจัดการน้ำในพื้นท่ีและจัดต้ัง
เปนองคกรผูใชน้ำได 

8. สรุปผลวิจัยของผลงานแผนงานวิจัยเข็มมุงดานการจัดการน้ำ (ความยาว7.40นาที) 
เนื้อหาโดยยอสรุปผลท่ีไดจากการวิจัยท้ัง4กลุมโดยสังเขป 

การเผยแพร:https://www.youtube.com/playlist?list=PL2qBZChb2KWJFr48dlK12gzJav0W6RikO 
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การปรับการบริหารจัดการน้ำดวยขอมูลและเทคนิคสมัยใหม 

-  จากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการสูขอเสนอเชิงนโยบาย - 
 

Water Management Transform via data and new techniques 

- from action research to policy recommendations 




