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บทที่ 1  

บทนำ 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 โครงการการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนแผนงานวิจัยเข็มมุงดานการจัดการน้ำ ปที่ 2 น้ี เปนการดำเนินงาน
ตอเน่ืองจากงานวิจัยเข็มมุงเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ปที่ 1 เพื่อสนับสนุนการบรรลุเปาหมาย 3 ประการ ไดแก 
1) อัตราการใชน้ำคาดการณในพื้นที่ EEC ลดลงรอยละ 15 เทียบกับขอมูลคาดการณความ  ตองการใชน้ำ

ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ EEC (คาเฉลี่ยบนฐานโรงงานนำรอง) 
2) คาเฉลี่ยการสูญเสียน้ำจากระบบสงน้ำ (ในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน) ในกลุม

พื้นที่ภาคกลางตอนบน ลดลงรอยละ 15 จากอัตราปจจุบัน (คาเฉลี่ยบนฐานการจำลอง) 
3) ประสิทธิภาพการปลอยน้ำตนทุนจากเขื่อนในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบนใตพื้นที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อน

สิริกิต์ิ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 65 เปนรอยละ 85 (คาเฉลี่ยบนฐานการจำลอง) 
 

รวมการจัดทำขอเสนอ  ในการดำเนินการ 
รวมการจัดทำขอเสนอทางวิชาการและเชิงนโยบายเพื่อการขยายผลและขับเคลื่อนตอในพื้นที่อ่ืนของประเทศ 

 ในการดำเนินงานวิจัยเข็มมุงเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ระยะที่ 1 แบงงานออกเปน 4 กลุมงาน ดังน้ี 

1) กลุมที่ 1 การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC 

2) กลุมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานภาคกลางตอนบน 

3) กลุมที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีใหมในการจัดการน้ำ 
4) กลุมที่ 4 การวิจัยสนับสนุนนโยบายและพัฒนากลไกกลุ มผูใชน้ำ (เพื่อการใชน้ำอยางคุมค าและ

ประหยัด) 
 

 สำหรับการขับเคลื่อนแผนงานวิจัยเข็มมุงดานการจัดการน้ำ ปที ่ 2 นี้ มุ งเนนการเชื่อมโยงการศึกษา
ทบทวน (เพื่อหา gap) เขากับการพัฒนานักวิจัย (โดยอาศัยการถายทอดประสบการณ) และการสื่อสารเพื่อ
ขับเคลื่อน (โดยจัดทำเอกสารและสื่อสารสูกลุมเปาหมาย) ดังแสดงในรูปที่ 1-1 โดยใชกรอบกลยุทธดานทักษะ 
( Skills Strategy framework) ข อ ง  OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) ตามรายงานการศึกษา Towards a Skills Strategy for Southeast Asia ซึ่งชี ้ใหเห ็นถึง
ทักษะที่จำเปนตองพัฒนาเพื่อใหสามารถตอบสนองตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ (Megatrends) 

ของโลกที่เกิดขึ้นจากโลกาภิวัฒน (Globalisation) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี (Technological progress) 

ประชากรสูงอายุ (Population ageing) การยายถิ่นฐาน (Migration) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate change) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงที่ไมสามารถคาดการณได เชน การแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ที่กำลังเกิดขึ้นและมีผลกระทบอยางรุนตอตอทุกภาคสวนดวย 
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รูปท่ี 1-1 กลไกการขับเคลื่อนแผนงานวิจัยเข็มมุงเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเปนใหสามารถตอบสนองตอ 

  แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ของโลกได 
 

 ดวยแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานตางๆที่ไดกลาวขางตน การพัฒนาทักษะที่จำเปนจึงมีความสำคัญ
อยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ OECD ระบุโอกาสในการพัฒนาทักษะสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตไว (ซึ่งเราสามารถมาประยุกตใชในกระบวนการทำวิจัยไดเชนกัน) ดังน้ี 

1) การขยายโอกาสการเขาถึงการพัฒนาทักษะ (การจัดworkshop ทบทวน แลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณ ระหวางแผนงาน โครงการ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนในรูปแบบตางๆ) 
1.1. เพิ่มชองทางการพัฒนาทักษะ ใหเกิดขึ้นไดในหลายๆ หนวยงาน ไมเพียงแตในสถาบันการศึกษา 

แตขยายไปถึงสถานที่ทำงานและชุมชน 

1.2. เพิ่มรูปแบบการพัฒนาทักษะ ทั้งการเรียนรูแบบเปนทางการ กึ่งทางการ และไมเปนทางการ 
1.3. สรางการเรียนรูตลอดชวงชีวิต ต้ังแตวัยเด็กกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย และการเรียนรูในวัยทำงานและวัยสูงอายุ 
2) การพัฒนาทักษะสูระดับความเปนเลิศ และสรางความเทาเทียมในการศึกษาแกประชาชนทุกคน 

(การจัด workshop รวมกับ ผูเชี่ยวชาญตางประเทศ) 
3) การพัฒนาทักษะที่มีความเหมาะสม สรางสมดุลระหวางทักษะที่มีอยูและทักษะที่เปนความตองการของ

ตลาด (การจัด workshop ในลักษณะ Knowledge Management (KM) และ co run เพื่อปรับความ
ตองการกับหนวยงาน 

 สำหรับประเทศไทย เปนประเทศที่มีความเปราะบางตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีความทา
ทายในการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกที่เปนพื้นที่ยุทธศาสตร
ทางเศรษฐกิจของประเทศ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ด ังกลาวและพื้นที ่อื ่นๆ ของประเทศไทยอย าง
ประสิทธิภาพการจึงมึความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา จากการศึกษาของ OECD พบวา ประเทศไทยยังขาด
สมดุลดานทักษะ กลาวคือ ขาดแรงงานที่มีทักษะต่ำ แตมีแรงงานระดับกลางเกินกวาความตองการของตลาด 
จึงจำเปนตองมีการพัฒนาทักษะใหสอดคลองกับความตองการ (โดยมาใชในกระบวนการวิจัยคร้ังน้ีดวย) จาก
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ชองวางระหวางการพัฒนาองคความรูและทักษะของนักวิจัยดานน้ำของประเทศไทย โครงการน้ีจึงริเร่ิมขึ้นเพื่อ
ชวยสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยใหมีทักษะในการดำเนินงานวิจัยและขยายผลสูการนำไปใชงานจริงมากขึ้น 
ผานการทบทวนความรูและใหคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญ และเพื่อใหการพัฒนาทักษะของนักวิจัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  และการสื่อสารผลงานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนผานสื่อหลากหลายชองทางเพื่อเผยแพรแก
หนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนทุกระดับชั้นเพื่อใหนำองคความรูที่ไดจากงานวิจัยไปใชงานจริงได สงผลให
เกิดการพัฒนาตนเองและการขับเคลื่อนมาตราการที่เสนอใหกับประเทศชาติในภาพรวมได ประมวลผลความรู
ที่ไดและจัดทำขอเสนอแนะประเด็นวิจัยที่ควรดำเนินการในปตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาทบทวนความรูและบทเรียนที่ไดจากการดำเนินงานวิจัยเข็มมุงดานการบริหารจัดการน้ำในปที่ 
1 เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินงานในปที่ 2 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) เพื่อพัฒนานักวิจัยดานน้ำผ านการแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณก ับผ ู เช ี ่ยวชาญจาก
ตางประเทศ 

3) เพื่อสื่อสารในการขับเคลื่อนงานวิจัยใหมีการนำไปสูการนำไปใชประโยชน 
4) จัดทำขอเสนอประเด็นวิจัยในปตอไป 

 

1.3 ขอบเขต แนวทางและวิธีการดำเนินงานโครงการ 

 โครงการน้ีเปนการเชื่อมโยงการผลการศึกษาทบทวน (เพื่อหา gap) เขากับการพัฒนานักวิจัย (โดย
อาศัยการถายทอดประสบกรณ) และการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อน (โดยจัดทำเอกสารและสื่อสารสูกลุมเปาหมาย) 
สูการนำไปใชงานจริง โครงการน้ีเปนการบริหารโครงการซึ่งประกอบดวย 3 โครงการยอยที่มีความเชื่อมโยงกัน 

ดังน้ี  
โครงการ นักวิจัย/ผูประสานงานหลัก 

การบริหารโครงการ ผศ. ดร.สุภัทรา วิเศษศรี 

โครงการยอยที่ 1  

การศึกษาทบทวนความรูเพื่อการวางแผนงานวิจัย  
ดร.เปยมจันทร ดวงมณี 
ดร อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ 

โครงการยอยที่ 2  

การถายทอดความรูเพื่อพัฒนานักวิจัยและรับฟงความเห็น  
ดร.โชคชัย สุทธิธรรมจิต 

โครงการยอยที่ 3  
การสื่อสารผลงานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อน    

น.ส.เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร 
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1) งานบริหารโครงการ 
1.1) ติดตามการดำเนินงานของโครงการยอยแตละโครงการใหสามารถบรรลุผลของโครงการโดยรวม 

รวมทั้งการจัดทำรายงาน 

1.2)  บูรณาการผลการศึกษาที่ไดจาก 3 โครงการยอย กลาวคือ นำผลการศึกษาทบทวนมาเชื่อมโยง
เขากับการพัฒนานักวิจัย และการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อน 

1.3) ประมวลผลการศึกษา สรุปว ิเคราะหตามกรอบแนวคิดของการว ิจ ัยที ่ เสนอ และจัดทำ
ขอเสนอแนะประเด็นวิจัยในปตอไป 

2) โครงการยอยที่ 1 การศึกษาทบทวนความรูเพื่อการวางแผนงานวิจัย ทบทวนการดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานพรอมขอเสนอแนะในหัวขอตอไปน้ี 

2.1) การปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติดานน้ำ (ภาคผนวก 1)  

2.2) แนวทางการสงเสริมการใชระบบอัตโนมัติในการบริหารจัดการน้ำ (ภาคผนวก 2) 
2.3) การเปลี่ยนผานสูดิจิทัลในการบริหารจัดการน้ำ (ภาคผนวก 3) 
2.4) เปรียบเทียบองคกรการบริหารจัดการน้ำ (ภาคผนวก 4) 
2.5) แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำขอเสนอแนะการบริหารจัดการน้ำและที่ดินในระดับชุมชน เพื่อ

ลดความยากจนและเหลื่อมล้ำ (ภาคผนวก 5) 
3) โครงการยอยที่ 2 การถายทอดความรูเพื ่อพัฒนานักวิจัยและรับฟงความเห็น เชน จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการใหแกนักวิจัยดานน้ำ โดยเชิญผูเชี ่ยวชาญจากตางประเทศมาใหความรู วิจารณผล และให
ขอเสนอแนะตอผลวิจัย ในหัวขอตอไปน้ี 

3.1) การทำนายสภาพอากาศ รายฤดู เพื่อบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติ 

3.2) การออกแบบและระบบจัดการเขื่อนแบบฉลาดในตางประเทศ  
3.3) การออกแบบและจัดระบบน้ำลุมน้ำใหฉลาดทันสมัย (ในเมือง ลุมน้ำ โครงการ ชลประทาน)  
3.4) การติดตามภัยแลงและการจัดการน้ำ กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศไตหวัน 

3.5) บทเรียนจาก ตัวอยางการจัดการน้ำชุมชนที่ดี (ทั้งในและตางประเทศ) 
3.6) การพัฒนาและการปฏิรูปโครงสรางหนวยงานบริหารจัดการน้ำ 
3.7) ตัวอยางการบริหารเมืองและการนำกฎระเบียบในการประหยัดน้ำและการใชน้ำซ้ำ 
3.8) ประมวลผลวิจัยดานความมั่นคงดานน้ำ และการพัฒนากลุมผูใชน้ำ (กลุมวิจัยที่ 4)  

4) โครงการยอยที่ 3 การสื่อสารผลงานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อน   
4.1) จัดทำคลิปวิดีโอ ดังน้ี 

4.1.1 แนวทางการบริหารจัดการน้ำใน EEC โดยใชน้ำที่บำบัดแลวในภาคอุตสาหกรรมและ
ชุมชน 

4.1.2 แนะนำเทคโนโลยีใหมในการประหยัดน้ำและการใชน้ำบำบัดแลว 

4.1.3 แนวทางการใชเทคโนโลยีและพัฒนากลุมผูใชน้ำในเขตโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทอ
ทองแดง 



5 

4.1.4 การพัฒนาเทคโนโลยีใหมในการบริหารจัดการน้ำในเขตโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทอ
ทองแดง 

4.1.5 แนวทางการใชเทคโนโลยีใหม ในการประยุกตใช การบริหารเขื่อนและพื้นที่ เพื่อการเพิ่ม
น้ำตนทุน 

4.1.6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำตนทุนของเขื่อนหลักและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ราบภาคกลาง 

4.1.7 แนวทางการพัฒนากลุมผ ูใชน้ำอยางมีสวนรวมในพื้นที่เขตชลประทานและนอกเขต
ชลประทาน 

4.1.8 สรุปผลวิจัยจากแผนงานวิจัยเข็มมุงดานการจัดการน้ำ ปที่ 2 (ภาษาไทย และอังกฤษ) 
4.2) เผยแพรขาวออกสื่อมวลชน และโทรทัศน 
4.3) เสนอภาพรวมการบริหารน้ำ โดยใชเทคโนโลยีกับการมีสวนรวม ใหประชาชนทั่วไปเข าใจ 

แนวคิด การนำไปใช ประโยชน 
 

1.4 เน้ือหารายงาน 

 สาระของรายงานฉบับสมบูรณ ฉบับน้ี เสนอผลการศึกษา ในแตละกิจกรรมตามขอกำหนดโครงการ โดย
แตละบทมีรายละเอียดของเน้ือหา ดังน้ี 

• บทที่ 1 บทนำ  กลาวถึง หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ขอบเขต แนวทางและวิธีการดำเนินงาน
โครงการ และเน้ือหาของรายงานฉบับสมบูรณ 

• บทท่ี 2 การศึกษาทบทวนความรูเพ่ือการวางแผนงานวิจัย กลาวถึง กิจกรรมและผลการศึกษาที่ไดรับ
จากโครงการยอยที่ 1 ซึ่งมุงเนนการศึกษาทบทวนองคความรูและการดำเนินการแกไขปญหาดานน้ำที่
ผานมา และนำผลที่ไดไปใชวางแผนงานวิจัยดานน้ำของประเทศไทยใหสอดคลองกับความตองการของ
สังคมในปจจุบันและอนาคต 

• บทที่ 3 การถายทอดความรูเพื่อพัฒนานักวิจัย กลาวถึง กิจกรรมและผลการศึกษาที่ไดร ับจาก
โครงการยอยที่ 2 ซึ่งมุงเนนการจัดประชุม เสวนา และแลกเปลี่ยนประสบการณในหัวขอตางๆ เกี่ยวกับ
การจัดการน้ำรวมกับนักวิชาการ นักวิจัย และผูปฏิบัติทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 

• บทที่ 4 การสื่อสารผลงานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อน กลาวถึง กิจกรรมและผลการศึกษาที่ไดรับจาก
โครงการยอยที่ 3 ซึ่งเปนการพัฒนาสื่อในรูปแบบตางๆ เพื่อสื่อสารและเผยแพรผลงานวิจัยออกไปในวง
กวางใหเปนประโยชนมากที่สุด 

• บทท่ี 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ กลาวถึง ประเด็นสำคัญที่ไดจากการศึกษาและขอเสนอแนะงานวิจัย
ในอนาคต  
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บทที่ 2 

การศึกษาทบทวนความรูเพ่ือการวางแผนงานวิจัย 

 

2.1 ความเปนมา 

 โครงการการศึกษาทบทวนความรูเพื ่อการวางแผนงานวิจ ัย อยูภายใตโครงการการว ิจัยเพื่อการ
ขับเคลื่อนแผนงานวิจัยเข็มมุงดานการจัดการน้ำ ปที่ 2 เปนโครงการที่ทบทวนความรู บทเรียน ตัวอยางปฎิบัติ
ที ่ดี เพื่อใหเกิดการพัฒนาในงานศึกษาวิจัยที่ชวยสนับสนุนงานบริหารจัดการน้ำของไทย โดยมุงเนนการ
เชื่อมโยงการศึกษาทบทวนในประเด็นที่ประเทศยังขาดองคความรูหรือยังไมเพียงพอ และการพัฒนาอยูใน
ระยะเร่ิมตน เพื่อนำมาใชในการพัฒนานักวิจัยของไทยใหมีศักยภาพในระยะยาว โดยอาศัยการดำเนินงานตาง 
ๆ เชน การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ การสื่อสารสูกลุมเปาหมาย  
 โครงการการศึกษาทบทวนความรูเพื ่อการวางแผนงานวิจัย ไดรวบรวมขอมูล งานศึกษาวิจัยในงาน
บริหารจัดการน้ำที่เปนประเด็นสำคัญในปจจุบัน รวมถึงผลสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการการวิจัยเข็มมุง
เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ระยะที่ 1 เพื่อนำไปสูการจัดทำขอเสนอทางวิชาการและเชิงนโยบายที่ใชในการขยาย
ผลและขับเคลื่อนตอในพื้นที่ตาง ๆ  
 ทรัพยากรน้ำ เปนทรัพยากรที่จำเปนสำหรับใชในชีวิตประจำวัน และใชเปนปจจัยในการผลิตสินคาและ
บริการที่มีความสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการผลิตพลังงาน การสรางระบบนิเวศนที่
สมบูรณ ดังน้ัน การบริหารจัดการน้ำใหเกิดประสิทธิภาพอยางเต็มที่ มีความสมดุลทั้งดานความตองการใชน้ำ 
และปริมาณและคุณภาพน้ำ จึงเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่ง ในปจจุบัน ความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยพิบัติดาน
น้ำมีแนวโนมทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยความเสี่ยงของโลกที ่มีความรุนแรงสูงสุดเปนความเสี ่ยงจาก
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้เปนเหตุการณที่สามารถคาดการณได 
ดังน้ัน ภัยพิบัติที่เปนผลสืบเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงสามารถวางแผนเพื่อบรรเทาภัยได 
(UNESCO, 2013) ดวยเหตุน้ี การสรางความสามารถในการปรับตัวดวยการพัฒนางานวิจัยเพื่อชวยสนับสนุน
งานบริหารจัดการน้ำ การจัดการความเสี่ยง การวางแผนเชิงรุกดวยการใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจที่มีคุณภาพ 
เชื่อถือได และทันเวลา เชน ระบบพยากรณ การบริหารเขื่อน การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการบริหาร
จัดการการเพาะปลูก จึงมีความสำคัญ 

 จากการกาวกระโดดของนวัตกรรม และเทคโนโลยีทำใหมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชมากขึ้น 
เทคโนโลยีที ่สำคัญที ่นำมาใชในดานน้ำ เชน ขอมูลขนาดใหญ เซนเซอร อินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง 
ปญญาประดิษฐ ระบบอัตโนมัติ สงผลตอการบริหารจัดการหวงโซอุปทานน้ำ ต้ังแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ เร่ิม
ต้ังแตการกักเก็บน้ำจนถึงน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตาง ๆ ทั้งน้ี ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการเกิดขึ้น
ของขอมูลขนาดใหญทำใหมีขอมูลดานน้ำจำนวนมากซึ่งสามารถใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญคัด
กรองขอมูลที่เปนประโยชนไปใชในการบริหารจัดการน้ำไดหลากหลายยิ่งขึ้น ไมเพียงแตการใชงานแบบด้ังเดิม
ที่เคยเปนมา เชน ดานการเตือนภัยการบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ การออกแบบทางวิศวกรรม แตยังชวย
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เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและตัดสินใจแบบ Real-time ไมวาจะเปนการไดมาซึ่งขอมูล การสงตอ 
การจัดเก็บ การประมวลผล และการนำไปใชงานไดอยางทนัทวงที 
 ปจจุบันโลกอยูในยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเปนปจจัยขับเคลื่อนใหองคกร
อยูรอด รวมถึงสรางความไดเปรียบในการแขงขัน การเปลี่ยนผานองคกรสูดิจิทัลจำเปนตองเกิดขึ้น ทั้งน้ี การ
เปลี่ยนผานองคกรสูดิจิทัลเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงในอุตสาหกรรมดานน้ำ ตัวอยางการปฏิรูปใน
ดานน้ำ เชน มาเลเซีย มีแผนการปฏิรูปในภาคน้ำที่นำเทคโนโลยีเขามาใช ญี่ปุน เพิ่มบทบาทของกลุมลุมน้ำ 
เกาหลีใต นำเทคโนโลยีเขามาใช 
 ในระดับสากลแนวคิดและการดำเนินงานในการบริหารจัดการน้ำ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผานมา
หลายชวง ปจจุบันใหความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในเชิงสถาบัน (Allan, 2003) ที่ประกอบดวยองคกร
ดานน้ำ นโยบาย ยุทธศาสตร กฎหมาย ใหความสำคัญในการจัดสรรและจัดการทรัพยากรน้ำรวมกันระหวางผู
ที ่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อทำใหการบริหารจัดการน้ำมีประสิทธ ิภาพ และเติบโตอยางยั่งยืน ดังน้ัน 
การศึกษาการบริหารจัดการน้ำในเชิงสถาบัน ทั้งในประเด็นดานนโยบาย กฎหมาย และองคกร ที่มีการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีจึงเปนสิ่งจำเปนสำหรับการ
บริหารจัดการน้ำในยุคปจจุบัน  
 ประเทศไทย มีการใชประโยชนที่ดินเกือบรอยละ 50 ในทางการเกษตร (สถิติเกษตร 2563) ซึ่งตอง
อาศัยทรัพยากรน้ำเปนปจจัยการผลิตสำคัญ ในจำนวนน้ีประมาณ รอยละ 76.8  เปนพื้นที่การเกษตรอยูนอก
เขตชลประทานจึงตองอาศัยแหลงน้ำจากธรรมชาติ จึงมักเผชิญกับความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำเมื่อเกิดภัย
แลง ประชาชนที่มีฐานะยากจนสวนใหญของประเทศจึงอยูในภาคการเกษตร (สศช. 2563) ดังน้ัน การบริหาร
จัดการที่ดินและแหลงน้ำใหเกษตรกรมีที่ดินทำกินและน้ำพอเพียงและมีประสิทธิภาพ สงผลโดยตรงตอฐานะ
ความเปนอยูของเกษตรกรไทย อยางไรก็ตาม สภาพภูมิประเทศที่แตกตางกันทำใหพื้นที่ทางการเกษตรมีปญหา
ที่แตกตาง ดังน้ันการแกไขปญหาที่ดิน และบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ จึงเปนแนวทางสำคัญที่จะแกปญหา
ความยากจนและสรางโอกาส ความเสมอภาคใหเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ไดอยางตรงเปา 
 จากประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ำ และการบริหารจัดการดังกลาวขางตน ในโครงการน้ี จึง
รวบรวมหัวขอที่จะสงเสริมการบริหารจัดการน้ำของไทย โดยประกอบดวยหัวขอสำคัญ 5 หัวขอ ไดแก การ
ปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติดานน้ำ การใชระบบอัตโนมัติในการบริหารจัดการน้ำ การเปลี่ยน
ผานสูดิจิทัลในการบริหารจัดการน้ำ องคกรการบริหารจัดการน้ำ และการบริหารจัดการน้ำและที่ดินในระดับ
ชุมชน จัดทำเปนรายงานสำคัญ 5 เร่ือง ดังน้ี   
(1) การปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติดานน้ำ (ภาคผนวก 1) 

(2) แนวทางการสงเสริมการใชระบบอัตโนมัติในการบริหารจัดการน้ำ (ภาคผนวก 2) 
(3) การเปลี่ยนผานสูดิจิทัลในการบริหารจัดการน้ำ (ภาคผนวก 3) 
(4) เปรียบเทียบองคกรการบริหารจัดการน้ำ (ภาคผนวก 4) และ  
(5) แนวทางการดำเนนิงานเพื่อจัดทำขอเสนอแนะการบริหารจัดการน้ำและที่ดินในระดับชุมชน เพื่อลด

ความยากจนและเหลื่อมล้ำ (ภาคผนวก 5) 
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2.2 เปาหมาย 

 ในโครงการน้ี มีเปาหมายสำคัญ ไดแก 
(1) ทบทวนความรู 
(2) วิเคราะหขั้นตอนการประยุกตใช 
(3) การพัฒนานักวิจัย และการถายทอดสูผูที่เกี่ยวของ 
 

2.3 ผลท่ีได  

 การศึกษาทบทวนความรูเพื่อการวางแผนงานวิจัย ทบทวนการดำเนินงาน และจัดทำรายงานพรอม
ขอเสนอแนะน้ัน  โครงการไดรวบรวมขอมูล/ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจากทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ถอดบทเรียนจากดำเนินงานวิจัยเข็มมุงดานการบริหารจัดการน้ำในปที่ 1 เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา 
และสรุปเปนรายงานรวม  5 เร่ือง ดังแสดงในหัวขอ 2.3.1-2.3.5 
 

2.3.1  การปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติดานน้ำ  

 ในงานศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 

(1) เพื่อศึกษาการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(2) เพื่อศึกษาแนวทางลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

(3) เพื่อศึกษาตัวอยาง แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
 

 ผลการศึกษาที่ได  

 องคความรูในการปรับตัวและการจัดการความเสี่ยง ประกอบดวย ระบบพยากรณ การบริหารเขื่อน 
การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงตัวอยาง แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
จากในประเทศ และตางประเทศ เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานทีเ่กี่ยวของนำไปประยุกตใชในการเตรียมความ
พรอม การจัดการความเสี่ยง รวมถึงการวางแผนในเชิงรุกใหมีการดำเนินการอยางเปนรูปธรรม และพัฒนาขีด
ความสามารถในการปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตอไป 

แนวคิด แนวปฏิบัติในการปรับตัว และลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติดานน้ำที่สำคัญ ไดแก 
(1) ระบบการพยากรณ :  การใชแบบจำลองในการพยากรณสภาพภูมิอากาศและการทำนายตาม

ฤดูกาล ตัวอย างเชน แบบจำลอง JAMSTEC /ระบบการคาดการณรายฤดูกาล SINTEX-F 

system 

- ระบบการคาดการณสภาพภูมิอากาศรายฤดูกาล SINTEX-F พัฒนาโดย JAMSTEC ประเทศ
ญี่ปุน 

- การพัฒนาระบบพยากรณความเสียหายจากพายุใตฝุนขนาดใหญ ประเทศญี่ปุน 

- การใช  Variable-Scale SPI ในการติดตามภัยแลงและการเต ือนภัยล วงหนาในเขต
ชลประทาน ประเทศไตหวัน 

- การใชดัชนีชี้วัดภัยแลง SPI และ SRI ศึกษาในพื้นที่ ลุมน้ำเจาพระยา ประเทศไทย 



9 

(2) การบริหารจัดการเขื่อน:  การบริหารเขื่อน และปริมาณน้ำไหลเขาเขื่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารน้ำในเขื่อน, การเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในเขื่อน 

- ความทาทายในการบริหารเขื่อนที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับเหตุการณอุทกภัยรุนแรง 
มาตรการในการบรรเทาอุทกภัย ประเทศญี่ปุน 

- การปฏิบัติการอางเก็บน้ำที่เวลาจริงปจจุบันเพื่อการจัดการภัยแลง โดยพิจารณาจากขอมูล
ฝนพยากรณลวงหนาในประเทศญี่ปุน 

(3) บริหารจัดการน้ำ การจัดการน้ำภายใตแผนที่ความเสี่ยง (Risk Mapping) กรณีศึกษา ประเทศ
ไทย 

(4) การจัดการระบบเพาะปลูก การศึกษาใชโมเดล EcoCrop เพื่อศึกษาความเสี่ยงของพืชแตละชนิด 
และใชโมเดล CropWat เพื่อคำนวณปริมาณน้ำที่ใช ประเทศไตหวัน 

(5) การจัดการน้ำชุมชน การปรับตัวของกลุมผูใชน้ำชุมชนในประเทศไตหวัน 
 

 การปรับตัว และลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในระดับสากลและในประเทศมีการดำเนินการและ
พัฒนาในรูปแบบสำคัญ ๆ ไดแก  ระบบการพยากรณ  การบริหารจัดการเขื่อน  การบริหารจัดการน้ำ และการ
จัดการระบบการเพาะปลูก ทั้งนี ้กลุ มประเทศที่มีรายไดสูง และมีความกาวหนาทางเทคโนโลยี เชน ญี่ปุน 
ไตหวัน ไดนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีเขามาบริหารจัดการความไมแนนอนที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ การปรับตัว
ของชุมชน ทั้งในเชิงการจัดการ (ประหยัดน้ำ ปลูกสลับเวลา ปลูกสลับพืช ฯลฯ) และใชขอมูลสภาพภูมิอากาศ
กับเซนเซอรประกอบการตัดสินใจ วางแผนปลูกพืช  ภายใตการสนับสนุนดานวิชาการจากหนวยงานราชการ
และสถาบันการศึกษา จึงสมควรที่จะศึกษาทบทวนและนำมาประยุกตใชในการบริหารจัดการน้ำของไทย และ
เพิ่มบทบาทดานวิชาการ จากหนวยราชการ และสถาบันการศึกษาสูชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงและความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะดานน้ำ ที่มีแนวโนมจะมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตอันใกลน้ี 

 ผลตอแผนงานวิจัย มีดังน้ี 

 การพัฒนาเน้ือหาและเชื่อมโครงการวิจัยในกลุมงานที่ 3 (การพยากรณฝน การบริหารจัดการน้ำผิวดิน 
การบริหารเขื่อน มาตราการที่ใชในการประหยัดน้ำ การปรับตัว  และ  การโยงคาอัตราการไหลสะสมของ
น้ำทาที่สถานี C2 และปริมาณน้ำเก็บกักของเขื่อนหลัก กับความเสี่ยงของเหตุการณน้ำทวม และน้ำแลง ) และ
การเสนอการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการทำนายสภาพภูมิอากาศ 
 

2.3.2 แนวทางการสงเสริมการใชระบบอัตโนมัติในการบริหารจัดการน้ำ  

 ในงานศึกษาน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ  
(1) ศึกษาภาพรวมของเทคโนโลยีดิจิทัล 

(2) ศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการน้ำ และ  
(3) เสนอแนวทางการสนับสนุนการใชระบบเซนเซอร อินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง และระบบ

อัตโนมัติในการบริหารจัดการน้ำ   
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 ผลการศึกษาที่ได 

• การประยุกตใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำ ไดแก ภาคการเกษตร มีการนำ
เทคโนโลยีเซนเซอรมาใชติดตามและตรวจสอบการเพาะปลูกแบบเรียลไทม เพื่อชวยการตัดสินใจ
ผูของประกอบการ สำหรับภาคเมืองและภาคอุตสาหกรรม ไดแก เทคโนโลยีเซนเซอรนำมาใชใน
ระบบจัดการน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย 

• อุปกรณและการออกแบบระบบอัตโนมัติในการบริหารจัดการน้ำ แบงเปนการบริหารจัดการน้ำ
ในภาคการเกษตร ไดแก (1) ระบบชลประทานอัจฉริยะ (2) ระบบตรวจจับความชื้นในดิน และ
การบริหารจัดการน้ำในภาคบริการ ไดแก (1) ระบบจายน้ำอัจฉริยะสำหรับครัวเรือน 

• ตัวอยางแนวทางปฏิบัติทั้งในตางประเทศ และในประเทศ  
 การปฎิบัติงานในประเทศไตหวัน ประกอบดวย โครงการชลประทานชีนาน (Chianan) การ

ปรับปรุงระบบชลประทาน -กรณีศึกษา Wujia Team และการจัดการน้ำระดับชุมชน  
  

 ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ การประหยัดน้ำ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการชลประทานเพิ่มขึ้น การจัดการ
ชลประทานที่เขมขนขึ้น การจัดทำแผนรับมือภัยแลง และ การจัดการสิทธิน้ำรวมกันระหวางภาคสวนตาง ซึ่ง
ปจจัยที่ทำใหเกิดความสำเร็จเหลานี้มาจากความรวมมือจากเกษตรกร ความรวมมือในการวิจัยพัฒนากับ
สถาบันการศึกษา และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ICT / IOT /GIS /GPS เขามาชวย 
 

 ประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการน้ำ ดังน้ี  
• แพลตฟอรมไอโอที (IoT) เชน NETPIE จัดทำโดย NECTEC และ Intelligence Farm โดย AIS 

• งานพัฒนาระบบเซ็นเซอร เชน (1) โครงการนำรอง Smart Farmer โดย CAT (2) ระบบไวมาก 
WiMaRC โดย NECTEC และ (3) ฟารมแมนยำ โดย DTAC  

• งานศึกษาวิจัย ไดแก (1) การใชเทคโนโลยีในการบริหารเขื่อน (2) การปรับปรุงการบริหารน้ำใน
โครงการชลประทานทอทองแดง (3) โครงการระบบตรวจจับความชื้นในดิน อุทยาน 100 ป 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ(4) การศึกษาและพัฒนาการใชระบบตรวจจับพื้นที่สีเขียว พรอม
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบรูพา 

• การประยุกตใชในเช ิงพาณิชย ไดแก โครงการริมปง ออรกานิค ฟารม  บานสวนเมล อน  
โครงการตรวจวัด แจงเตือนการผลิตน้ำอัจฉริยะดวยระบบ Smart IoT and Sensors ของกปภ. 
และ นวัตกรรมบัตรคิวออนไลน Eazy Queue ของกปภ. 

 

 สำหรับผลสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ เกษตรกรจัดการแปลงเพาะปลูกไดถูกตอง แมนยำ ควบคุมดูแลฟารม ได
ผานสมารทโฟน ทำใหลดรายจาย รายไดเพิ่มขึ้น ลดการสูญเสียผลผลิต สงเสริมการตลาดโดยการอัพเดทสินคา
เกษตรและกิจกรรมตางๆ ใหลูกคาทราบ และใหบริการจัดสงสินคาเกษตรทั่วไทย นอกจากน้ี การนำเทคโนโลยี
มาใชตรวจวัด แสดงผลขอมูล และควบคุมระบบการผลิตน้ำแบบ Real-time ทำใหเจาหนาที่ทราบสถานะได
อยางสะดวก รวดเร็ว ลดภาระและเวลา รวมถึงลดคาใชจายในการบริหารจัดการลง 
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 ผลตอแผนงานวิจัย มีดังน้ี 

 การทบทวนใชแนวคิดนำระบบอัตโนมัติมาใชในการบริหารจัดการน้ำของตางประเทศเท ียบกับ
โครงการวิจัย การติดต้ังเคร่ืองมือทันสมัยในโครงการชลประทานทอทองแดง (กลุมที่ 2) การติดต้ังเคร่ืองมือ
ทันสมัยในการบริหารน้ำในอุทยาน 100 ป  การศึกษาและพัฒนาการใชระบบตรวจจับพื้นที่สีเขียว พรอม
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (กลุมที่ 1) เพื่อดูความเหมือน และความตาง ในการออกแบบ และ
ดำเนินการ ทำใหเหน็จุดแข็ง และจุดออนในการปรับปรุงตอไป และเสนอการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการใช
ระบบอัตโนมัติในโครงการชลประทานของตางประเทศ 
 

2.3.3 การเปลี่ยนผานสูดิจิทัลในการบริหารจัดการน้ำ 

 งานศึกษาน้ี มีวัตถุประสงค ดังน้ี 

(1) เพื่อศึกษาแนวคิด และขั้นตอนการเปลี่ยนผานสูดิจิทัล  
(2) เพื่อศึกษาแนวคิด และขั้นตอนการเปลี่ยนผานสูเมืองอัจฉริยะ  
(3) เพื่อจัดทำขอเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงองคกรสูระบบอัจฉริยะในดานการบริหารจัดการน้ำ 

  

 ผลการศึกษาที่ได  

 1. แนวคิด และขั้นตอนการเปลี่ยนผานสูดิจิทัล 

 แนวคิดการทำใหเปนดิจิทัล (Digitalization) ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ การทำระบบคอมพิวเตอร 
(Computerization) และการเชื่อมตอ (Connectivity) เพื่อใหเกิดการมองเห็น (Visibility) ความชัดเจน 
(Transparency) ความสามารถในการคาดการณ (Predictive capacity) และ การปรับตัว (Adaptability) 

(ตามแนวคิดของ Industry 4.0) 
 ขั้นตอนการนำแนวคิดใหมมาสูภาคน้ำ และการแปลงเปนดิจิทัล มี 5 ขั้นตอน คือ (1) การตรวจสอบ 
ชวง/ขั้นตอนที่เร่ิม (2) คนพบความรู โดยรวบรวมองคความรูจากผูเชี่ยวชาญตาง ๆ (3) ปรับปรุง (4) คาดการณ 
และ(5) ปรับเปนระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานสำหรับดิจิทัล ประกอบดวย (1) ระบบคอมพิวเตอร 
(2) การเชื่อมตอ และ (3) การมองเห็น และโอกาสทางดิจิทัล ประกอบดวย (4) ความเขาใจ (5) ความสามารถ
ในการคาดการณ  และ (6) ความสามารถในการปรับตัว 

 2. แนวคิด และขั้นตอนการเปลี่ยนผานสูเมืองอัจฉริยะ 

 แนวคิดเมืองอัจฉริยะมีบริบทในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือภูมิทัศนดิจิตอล (Digital Land 

Scape) ใน 2 บริบท คือ บริบทดาน Data Driven Management เกี ่ยวของกับการบริหารจัดการของเมือง
โดยตรง การวางระบบการจัดเก็บขอมูล และประมวลผลขอมูลโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบ Internet of Thing 

ในการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เปนการบริหารจัดการและการตัดสินใจของภาครัฐ และบริบท
ดาน Digital Lifestyle & Business เปนการใชชีวิตและดำเนินธุรกรรมผานระบบ Digital ซึ่งเปนความสัมพันธ
ระหวางผูประกอบการ กับผูบริโภค  
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 ขั้นตอนการเปลี่ยนสูเมืองอัจฉริยะ มีดังน้ี 

1) ว ิ เคราะห สภาพป ญหา ข อกำหนด และเง ื ่อนไขของพ ื ้ นท ี ่  (Area base Problem – 

Circumstance Analysis) เพื่อวางยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

2) 2) กำหนดเปาหมาย และย ุทธศาสตรเพ ื ่อการบรรลุเป าหมาย (Strategic Planning) ให
สอดคลองกับสภาพปญหาและเงื่อนไขของพื้นที่  

3) ตรวจสอบเคร่ืองมือการบริหารจัดการ – ระบบเทคโนโลยีที่มีอยู และคัดเลือกเคร่ืองมือ –ระบบ
เทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชเสริมอยางเหมาะสม (Technology – Management system Self 

Check & Insertion) 

4) สรางเครือขายพันธมิตร เพื่อการพัฒนาการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) และผูที่
มีแนวโนมวาจะกลายเปนผูมีสวนไดสวนเสียในอนาคต  

5) ออกแบบระบบเครื่องมือ – เทคโนโลยี , แปรเขาสูรูปแบบของโครงการ และกำหนดแผนการ
ดำเนินการ โดยการนำชุดเครื่องมือ – ระบบเทคโนโลยีมาปรับใชใหเขากับบริบทเงื่อนไขและ
สภาพปญหาของแตละพื้นที่  

6) ดำเนินการตามแผนการดำเนินการ ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแกไขการดำเนินการใน
วงรอบถัดไป 

 

 ผลตอแผนงานวิจัย มีดังน้ี 

 แนวคิดการจัดระบบอัจฉริยะ ตองเพิ่มสามารถในการทำนายลวงหนา เพื่อเตรียมมาตรการที่จำเปนไว
กอน ซึ่งจะตองมีการออกแบบระบบทั้งดานเครื่องมือ ระบบ และคน ไวกอน ซึ่งนำมาสูการออกแบบระบบ
บริหารขึอน โครงการชลประทานในแผนงานวิจัยกลุมที่ ๒ (โครงการชลประทานทอทองแดง) และ ๓ (การ
ปรับปรุงการบริหารเขื่อน)  โดยเพิ่มการพัฒนาบุคลากร เจาหนาที่ปฏิบัติ และกลุมผูใชน้ำ รวมทั้งเพิ่มคาใชจาย
ในการประเมินผลประโยชนที่ได เทียบกับผลประโยชนที่คาดวาจะไดในการประเมินผลดานเศรษฐกิจและสังคม
ไวดวย และเสนอการบรรยายการบริหารเขื่อนในตางประเทศเปรียบเทียบ 
 

2.3.4 เปรียบเทียบองคกรการบริหารจัดการน้ำ 

 ในงานศึกษาน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบองคกรดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาครัฐ ทั้ง
ในประเทศ และตางประเทศ 

 ผลการศึกษาที่ได 

 จากการศึกษาพบวา องคกรดานน้ำมีลักษณะ และรูปแบบแตกตางกันไปตามแตละสังคม บทบาทของ
องคกรขึ้นอยูกับภาคการทำงาน ตัวอยางเชน งานภาครัฐ มีบทบาทในการควบคุมกติกา การออกกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ สวนงานภาคเอกชน มีบทบาทสำคัญในการใหบริการ 
 ประเทศไทย และตางประเทศ เชน ญี่ปุน เกาหลีใต มาเลเซีย ไดใหความสำคัญกับประเด็นดานน้ำอยาง
จริงจัง  โดยกำหนดแผนปฏิบัติไวอยางชัดเจนในแผนน้ำของชาติ ตัวอยางเชน  

- ประเทศญี่ปุน มีนโยบายสำคัญเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



13 

- ประเทศเกาหลีใต มีนโยบายสำคัญ เชน การปฏิรูปนโยบายน้ำ ความมั่นคงดานน้ำ  
- ประเทศมาเลเซีย มีนโยบายสำคัญ เชน การปฏิรูปดานน้ำ 

ตัวอยางแนวปฏิบัติในประเทศเกาหลีใต ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย สามารถสรุปผลเปรียบเทียบได ดังน้ี 

ประเด็น เกาหลีใต มาเลเซีย ไทย 

ขอมูลทั่วไป  - ลุมน้ำ 4 ลุมน้ำ 

- เขื่อน 20 เขื่อนขนาดใหญ 
(อุตสาหกรรม ปองกันน้ำทวม ผลิต
ไฟฟา) 
-17,000 เขื่อนสำหรับภาคเกษตร 

- ความตองการใชน้ำ 

- ปริมาณน้ำ เทากับ 
15,242 MLD (น้ำทา 81 % 
น้ำจากเขื่อน 18 %  น้ำผิว
ดิน 1 %) 

- ลุมน้ำ 22 ลุมน้ำ 

- เขื่อน 7 เขื่อน 

ภัยพิบัติดานน้ำ  -มลพิษในน้ำ ป 1990s 

-น้ำทวม 2020 

- ภัยแลงรุนแรงป 2015, 2022 

น้ำทวมใหญ ธค. 2021 

 

น้ำทวมใหญ ป 2011 

ภัยแลง ป 2015 

นโยบาย 

ระดับชาติ 

แผนน้ำ  
NATIONAL 

POLICIES 

 

- National Water Resources 

Management Basic Plan 2021 

วิสัยทัศน: Shared Water for Life 

โดย 1. สงเสริมความอยูดีกินดีของ
พ้ืนที่ลุมน้ำ 2. สงเสริมการใชน้ำของ
คนรุนหลัง ผานการจัดต้ังระบบการ
ใชน้ำอยางยั่งยืน 

3. การสรางสังคมที่มีความมั่นคง
ดานน้ำที่ดีเพ่ือรับมือตอวิกฤตสภาพ
ภูมิอากาศ 

1.นโยบายวาดวย CC 

(NPCC)  

-เพ่ิมการรับมือตอ CC และ
ภัยพิบัติ 

2. นโยบายทรัพยากรน้ำ
แหงชาติ (NWRP) 

-การปฎิรูปภาคน้ำ 

แผนแมบทการจัดการ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561-

2580 

กฎหมาย - basic river law 2018  
(1.หลักการ: IWRM, การจัดการลุม
น้ำ, การมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสีย, การจัดการอุปสงค 2. สภา
น้ำแหงชาติและคณะกรรมการลุม
น้ำ และ 3. IWRM และแผนลุมน้ำ) 

- พระราชบัญญัติ 74 ฉบับ 

- บทบัญญัติและกฎหมาย
ของรัฐ 70 ฉบับ 

พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 

หนวยงาน/  
องคกรดานน้ำ 

  คณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
แหงชาติ (กนช.) 
สำนักงานทรพัยากรน้ำ
แหงชาติ (สทนช.) 

การจัดการลุมน้ำ คณะกรรมการลุมน้ำ 4 ลุมน้ำ  คณะกรรมการลุมน้ำ 22 ลุม
น้ำ 

อ่ืน ๆ  หนวยงานภาครัฐ 

กระทรวง 5 แหง  
งบประมาณ  
ป 2020 รวม 18.7 ลานลานวอน 
(15.4 พันลาน $) 

 หนวยงานภาครัฐ 

42 หนวยงาน 10 กระทรวง 
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 การบริหารจัดการน้ำจะเปนการจัดการน้ำเชิงลุมน้ำ (หลายระดับ) และเร่ิมจากการจัดการเชิงปริมาณน้ำ 
โดยเฉพาะดานภัยพิบัติกอน หลังจากน้ัน ก็มุงในดานความมั่นคงดานน้ำ เพื่อเมืองและการผลิต จากน้ันจะกาว
สูการจัดการดานคุณภาพน้ำ และเชื่อมโยงตอการพัฒนาดานอ่ืน เชน อาหาร พลังงาน และน้ำ (NEXUS) ใน
อนาคต ตองนำองคประกอบดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ความเสี่ยง ธรรมาภบิาล การจัดการขาม
แดน และการจัดการแบบอัจฉริยะ ตามขอมูล (ทำนาย) เปนระบบและหลายมิติมากขึ้น ซึ่งจำตองปรับองคกร 
โดยเฉพาะดานกฏหมาย และเทคโนโลยี ใหหนวยงานทำงานตอบสนองตอความตองการและสภาพสิ่งแวดลอม
น้ันๆ ไดทัน หรือลวงหนา ซึ่งรายงานน้ีเปนการศึกษาทบทวน เพื่อเปนตัวอยาง ขอมูลและบทเรียนในการปรับ
องคกรการจัดการน้ำของไทยไดตอไป  
ผลตอแผนงานวิจัย มีดังน้ี 

การปรับปรุงการบริหารน้ำดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จำเปนตองปรับองคกรการบริหารใหทันสมัยดวย จึงศึกษา
การปรับตัวดานองคกรการบริหารน้ำของตางประเทศประกอบ การกำกับการบริหารจัดการน้ำ (regulator) ซึ่ง
จะเห็นการนำปจจัยดานลุมน้ำและผูใชเขามามีสวนรวม (มีธรรรมภิบาล) มากขึ้น ซี่งตองมีการใชขอมูล
สารสนเทศในการสื่อสารและสรางความเขาใจ ไดประยุกตใชความรูดังกลาวในการศึกษาทางเลือกในการ
ออกแบบองคกรการบริหารน้ำในพี้นที่ EEC (กลุมที่ 1)  และเสนอการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดองคกรการ
บริหารจัดการน้ำของตางประเทศเปรียบเทียบ 
 

2.3.5 แนวทางการดำเนินงานเพ่ือจัดทำขอเสนอแนะการบริหารจัดการน้ำและท่ีดินในระดับชุมชน  

 เพ่ือลดความยากจนและเหลื่อมล้ำ 

 ในงานศึกษาน้ี มีวัตถุประสงค ดังน้ี 

(1) รวบรวมสถานการณที่ดิน  แหลงน้ำขนาดเล็กระดับชุมชน รวมถึงความยากจนและเหลื่อมล้ำ  
(2) รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี  
(3) วิเคราะหแนวทางการดำเนินงาน และ 

(4) เสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำขอเสนอแนะการบริหารจัดการน้ำและที่ดินในระดับ
ชุมชน เพื่อลดความยากจนและเหลื่อมล้ำ 

 ผลการศึกษาที่ได 

 จากการศึกษาสามารถจำแนกพื้นที่ในระดับจังหวัดดวยปจจัยการผลิต (ที่ดิน และน้ำ) แบงตามสภาพ
พื้นที่ และกำหนดเปนพื้นที่เปาหมายเพื่อศึกษาสาเหตุ และแนวทางลดความยากจน เปน 4 กลุม และได
เสนอแนะมาตรการลดรายจาย และเพิ่มรายได เพื่อเพิ่มโอกาสใหเกษตรกรในพื้นที่ใหมีฐานะดีขึ ้นดวยการ
จัดการที่ดิน และการพัฒนาแหลงน้ำระดับชุมชน และมีหนวยงานรับผิดชอบ แยกตามกลุมพื้นที่ไดดังน้ี 
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กลุม ลักษณะพ้ืนท่ี มาตรการลดรายจาย และเพ่ิม

รายได 

หนวยงานรับผิดชอบ 

1 มีที ่ด ิน และมีน ้ำแตย ังมี
ปญหาความยากจน    

-สงเสริมเทคโนโลยี  
-จัดหาตลาดสินคา 
- สนับสนุนการเงิน 

- สงเสริมกลุมผูใชน้ำ 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัด 

สำนักงานเกษตรจังหวัด 

ปกครองจังหวัด 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
2 ม ีท ี ่ ด ิน แต ไม มีน ้ำและมี

ปญหาความยากจน  
-สงเสริมเทคโนโลยีน้ำขนาดเล็ก  
-สนับสนุนการเงิน 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัด 

ปกครองจังหวัด 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
3 ไม ม ีท ี ่ด ิน แตม ีน ้ำ และมี

ปญหาความยากจน  
-จัดการท่ีดินแปลงรวม 

-เพิ่มมูลคาการใชท่ีดิน 

- สงเสริมกลุมผูใชน้ำ 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัด 

ปกครองจังหวัด 

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
4 ไมมีที่ดินและไมมีน้ำ และมี

ปญหาความยากจน  
-พัฒนาอาชีพ 

-สรางตลาดแรงงาน  
- สนับสนุนการเงิน 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัด
ปกครองจังหวัด 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
 

 สำหรับแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำขอเสนอแนะการบริหารจัดการน้ำและที่ดินในระดับชุมชน เพื่อ
ลดความยากจนและเหลื่อมล้ำ แบงเปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาขอมูลพื้นฐานดานที่ดิน น้ำ ความยากจน และความเหลื่อมล้ำ 
ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาขอมูลจากโครงการ -TP Map  

ขั้นตอนที่ 3  ศึกษาขอมูลจากแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อระบุปญหาดานที่ดิน และน้ำที่เกิดขึ้นในแตละ 

  พื้นที่ตามสภาพที่ดินและน้ำ 
ขั้นตอนที่ 4  วิเคราะหเพื่อกำหนดมาตรการ และหนวยงานรับผิดชอบที่เหมาะสม 

  

 จากการศึกษามีขอเสนอแนะสำคัญ แบงเปน 5 ดาน ดังน้ี  
1. ดานการเงิน (ปจจัยดานการเงินหรือเงินทุน) 
2. ดานขอมูลสารสนเทศ (ปจจัยดานขอมูลและการใชเทคโนโลยี)  
3. ดานการพัฒนาขีดความสามารถ (ปจจัยดานแรงงาน ดานการตลาด และดานศักยภาพของกลุม

แกนนำ) 
4. ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ปจจัยดานการผลิต ปจจัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ

บริหารจัดการน้ำ)  
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5. ดานธรรมาภิบาล (ปจจัยดานการบริหารและจัดการกลุ ม ปจจัยการมีสวนรวมของสมาชิก 
ปฏิสัมพันธกับภายนอก และปจจัยดานพี่เลี้ยง) 

 

 ผลตอแผนงานวิจัย มีดังน้ี 

 เพิ่มบทบาทของการพัฒนากลุมผูใชน้ำในการเตรียมตัวเอง ความสามารถในการวางแผน และปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และความตองการผลิตผลทางเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปใหเหมาะสม 
สงผลตอการวิจัยดานการพัฒนากลุมผูใชน้ำในกลุมงานที่ 2 (ในเขตชลประทาน) และ 4 (นอกเขตชลประทาน) 
และมีสวนชวยในการจัดทำรายงานของกรรมาธิการ ลดจน ลดเหลื่อมล้ำของวุฒิสภาดวย และเสนอการ
บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรผูใชน้ำของตางประเทศเปรียบเทียบ 

 

2.4 ผลสำเร็จท่ีเกิดข้ึน 

 ทางโครงการ ฯ ไดนำผลที่ไดไปใชวางแผนงานวิจัยดานน้ำของประเทศไทยใหสอดคลองกับความ
ตองการของสังคมในปจจุบันและอนาคต โดยนำไปใชในการพัฒนานักวิจัย และเผยแพรสูสาธารณะดังน้ี  
 

2.4.1 การพัฒนานักวิจัย  

 ในการพัฒนานักวิจัย ทางโครงการ ฯ ไดจัดกิจกรรมการถายทอดความรู (special talk)  โดยมีการ
นำเสนอผลงานการศึกษา วิจัยของผูเชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศ และตางประเทศ รวมทั้งนักวิจัยโครงการ รวม
ถายทอดความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งกันและกัน โดยดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 7 คร้ัง ประกอบดวย
หัวขอ และผูเขารวมนำเสนอ ดังน้ี  
  



17 

ตารางท่ี 2-1 หัวขอหลัก ผูเขารวม และหัวขอนำเสนอของกิจกรรมการถายทอดความรูเพื่อพัฒนานักวิจัย 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอหลัก ผูเขารวม และหัวขอนำเสนอ 

1 6 ส.ค. 64 ระบบการคาดการณสภาพภูมิอากาศ
รายฤดูกาล 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 กรอบการดำเนินงานวิจัยภายใตหัวขอที่ 6 การพัฒนาระบบพยากรณความเสียหายจากพายุใตฝุน
ขนาดใหญ 
2. Prof. Dr. Tetsuya Sumi  
หัวขอ “ความทาทายในงานบริหารเขื่อนเพื่อการจัดการอุทกภัยและตะกอนจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง
ของขอมูลอากาศในประเทศญี่ปุน  
3. Dr. Daisuke Nohara  

หัวขอ “การปฏิบัติการอางเก็บน้ำที่เวลาจริงปจจุบันเพื่อการจัดการภัยแลงโดยพิจารณาจากขอม ูลฝน
พยากรณลวงหนาในประเทศญี่ปุน 

4. รศ. ดร. อารียา ฤทธิมา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
หัวขอ สถานการณน้ำและการบริหารเขื่อนในลุมน้ำเจาพระยาใหญของประเทศไทย 

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 
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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 มหาวิทยาลัย National Taiwan University 

หัวขอ Drought monitoring in Taiwan using a variable-scale SPI  

2. ผศ.ดร.ชัยวัฒน เอกวัฒนพานิชย และคณะ 

หัวขอ Integration of Water Resources Management for Drought Mitigation  

3. คุณจรูญ เลาหเลิศชัย  
หัวขอ ความแปรปรวนระหวางฤดูกาลและระหวางป 

5 21 มี.ค. 65 New Trends in Basin & 

Community Water Management 

1. MingDaw SU, National Taiwan University  

หัวขอ Community water management in Taiwan 

2. คุณชิษณุวัฒน ศรีมณีขำ บริษัทสรางสรรคปญญา จำกัด และดร. จิตราภรณ สมยานนทนากุล วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

หัวขอ การจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชน  
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 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

หัวขอ River 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 
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2. Eathipol Srisawaluck Legal Advisor Office 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 Water in Fukuoka City” 

2. ศ. ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
หัวขอ โครงการวิจัยการจัดการความตองการใชน้ำในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
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2.4.2 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 

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 

งานประชุม THA 2022 International Conference on Moving Towards a Sustainable Water 

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

2. ชื ่อบทความ 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 

งานประช ุม  International Conference on Water and Wastewater Management, Thailand 

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 

4) เปรียบเทียบองคกรการบริหารจัดการน้ำ 

รายงานวิจัย รายงานความกาวหนา (Progress Report) โครงการศึกษานวัตกรรมเชิงระบบ โครงสราง 
และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ เสนอตอ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  22 มิถุนายน 
2565  ในบทที่ 3.11 
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หัวหนาโครงการ รศ. ดร. นิพนธ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  

5) แนวทางการดำเนินงานเพ่ือจัดทำขอเสนอแนะการบริหารจัดการน้ำและท่ีดินในระดับชุมชน 

เพ่ือลดความยากจนและเหลื่อมล้ำ 

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- 

ผูนำเสนอ คุณชิษณุวัฒน ศรีมณีขำ บริษัทสรางสรรคปญญา จำกัด และ คุณธีติธร จุลละพราหมณ 
Chula Unisearch, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

งานประชุม THA 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 

งานประชุม THA 2022 International Conference on Moving Towards a Sustainable Water 

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

3. รายงานวิจัย รางรายงานฉบับสมบูรณ แนวทางการลดความยากจนและเหลื่อมล้ำดวยการจัดการ
ที่ดินและการพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็กระดับชุมชน โดยคณะกรรมาธิการการแกปญหาความยากจนและ
ลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พ.ศ. 2565  
หัวหนาโครงการ ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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บทที่ 3 

การถายทอดความรูเพ่ือพัฒนานักวจิัย 

 

 ตลอดชวงระยะเวลาการดำเนินงาน โครงการไดจัดกิจกรรมการถายทอดความรูเพื่อพัฒนานักวิจัยอยู
เปนระยะอยางตอเน่ือง โดยมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 7 คร้ัง ดังสรุปในตารางที่ 3-1 รายละเอียดของการจัด
กิจกรรมแตละครั้งแสดงไวในหัวขอที่ 3.1-3.7 และรายชื่อผูเชี ่ยวชาญในแตละประเด็นที่เกี ่ยวของกับการ
จัดการน้ำ แสดงไวในหัวขอที่ 3.8 

 

3.1 ระบบการคาดการณสภาพภูมิอากาศรายฤดูกาล SINTEX-F  

 การบรรยายในหัวขอระบบการคาดการณสภาพภูมิอากาศรายฤดูกาล SINTEX-F จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 

64 เวลา 13.30 – 15.00 น. ในรูปแบบออนไลนผานระบบ  WebEx โดยมี และเอกสารประกอบการบรรยาย 
ดังแสดงในภาคผนวก 6 

 ระบบการคาดการณสภาพอากาศรายฤดกูาล SINTEX-F 

 การคาดการณสภาพภูมิอากาศรายฤดูกาล โดยอาศัยองคความรูดานความเชื่อมโยงระหวางบรรยากาศ
และมหาสมุทร (Air-Sea Interaction) ซึ่งพลังงานความรอน (heat content) จากมหาสมุทรบริเวณเขตรอน 
(Tropical ocean) สงผลตอการขับเคลื่อนของบรรยากาศ (remote forcing) ในสเกลใหญ (large-scale) โดย
สงผลระบบการไหลเว ียนอากาศในเขตรอน (tropical atmospheric circulation) และความเช ื ่อมโยง
ระยะไกล (teleconnection) ของระบบการไหลเว ียนอากาศในบริ เวณละติจ ูดกลาง (Mid latitude) 

โดยเฉพาะปรากฏการณ เอ็นโซ (ENSO; El Nino-Southern Oscillation) ในมหาสมุทรแปซิฟก และ
ปรากฏการณอินเดียนโอเชี่ยนไดโพล (IOD; Indian Ocean Dipole) ในมหาสมุทรอินเดีย โดยลักษณะเดนของ
ปรากฏการณทั้งสอง คือความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเล ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งเปนปจจัยหลักที่ขับเคลื่อน
ความแปรปรวนในระบบบรรยากาศ มักมีพัฒนาการที่ใชระยะเวลานาน (3–6 เดือน) จึงเปนที่มาของการ
นำมาใชในการคาดการณสภาพภูมิอากาศในรายฤดูกาล  
 

 
รูปท่ี 3-1 ปรากฏการณ ENSO และปรากฏการณ IOD 
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ตารางท่ี 3-1 สรุปกิจกรรมการถายทอดความรูเพื่อพัฒนานักวิจัย 

ครั้งท่ี วันท่ี หัวขอหลัก หัวขอบรรยายและวิทยากร 
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 มหาวิทยาลัย National 
Taiwan University 
หัวขอ Drought monitoring in Taiwan using a variable-
scale SPI  
2. ผศ.ดร.ชัยวัฒน เอกวัฒนพานิชย และคณะ 
หัวขอ Integration of Water Resources Management 
for Drought Mitigation  
3. คุณจรญู เลาหเลศิชัย  
หัวขอ ความแปรปรวนระหวางฤดูกาลและระหวางป 
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ครั้งท่ี วันท่ี หัวขอหลัก หัวขอบรรยายและวิทยากร 
5 21 มี.ค. 65 New Trends in Basin & 

Community Water 
Management 

1. MingDaw SU, National Taiwan University  
หัวขอ Community water management in Taiwan 
2. คุณชิษณวัุฒน ศรีมณีขำ บริษัทสรางสรรคปญญา จำกัด 
และดร. จิตราภรณ สมยานนทนากุล วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หัวขอ การจัดการทรพัยากรน้ำโดยชุมชน  
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 
หัวขอ River 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 Srisawaluck Legal Advisor Office 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 Water in Fukuoka City” 
2. ศ. ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั   
หัวขอ โครงการวิจัยการจัดการความตองการใชน้ำในเขต
ระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  



25 

 ระบบการคาดการณรายฤดูกาล SINTEX-F เปนระบบที่พัฒนาโดย Japan Agency for Marine-Earth 

Science and Technology (JAMSTEC) ภายใตความรวมมือระหวางสหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุ น EU-

Japan collaboration ระบบการจำลอง SINTEX-F1 เป นระบบแรกโดยใช แบบจำลองคณ ิตศาสตร  
(Numerical models) ซึ่งประกอบไปดวย 1) ชุดขอมูลตรวจวัดภูมิอากาศ และสมุทรศาสตร 2) ระบบ
วิเคราะหปรับแกขอมูลเพื่อประมาณคาเร่ิมตนของมหาสมุทร (SST-nudging scheme Initialization) สำหรับ
สรางชุดขอมูลนำเขาในแบบจำลองคูควบ 3) แบบจำลองคูควบระหวางบรรยากาศและมหาสมุทรในระดับโลก 
(global coupled ocean-atmosphere general circulation model) และ 4) แบบจำลองคูควบนี ้ไม ได
รวมระบบการจำลองอิทธิพลจากปริมาณน้ำแข็งปกคลุม (sea-ice cover) ซึ่งใชขอมูลสภาพภูมิอากาศของ
ปริมาณน้ำแข็งปกคลุม (restoring observation climatology sea-ice cover) ที่ไดจากการตรวจวัด ซึ่งมี
ท ั ้ งหมด 9 ensemble member model ประกอบด วย 3 nudging strengths × 3 physical schemes 
(wind-ocean current) โดยมีการปรับแกขอมูลอุณหภูมิผิวน้ำทะเล เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการจำลอง 
เนื่องจากอิทธิพลระหวางลมและมหาสมุทรในปจจุบัน สำหรับการสรางคาประมาณที่ดีที่สุดสำหรับขอมูล
เร่ิมตน (initial condition) ในปจจุบันมีการพัฒนา SNITEX-F ทั้งหมด 5 เวอรชั่น โดยมีการเพิ่ม ensemble 

และการทดสอบปรับแกคาของขอมูลสมุทรศาสตรโดยใช ระบบ 3DVAR ocean assimilation และเพิ่มการ
จำลองคูควบกับปจจัยจากปริมาณน้ำแข็งปกคลุม มาใชในการคาดการณ รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 3-2 

 

 
รูปท่ี 3-2 ระบบการคาดการณ SINTEX-F 
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 ประสิทธภิาพการคาดการณรายฤดกูาลของระบบ SINTEX-F สำหรับปรากฏการณ 

 ทางสมุทรศาสตร  

 1.1  ปรากฏการณ Indian Ocean Dipole (IOD)  

  ปรากฏการณ IOD  เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นบริเวณแถบเสนศูนยสูตรของมหาสมุทรอินเดีย 
โดยจะมีการเปลี ่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ำทะเล จะสงผลกระทบกับภูม ิอากาศของประเทศออสเตรเลีย 
อินโดนีเซีย รวมถึงประเทศอื่น ๆ  ที่อยู รอบ ๆ  มหาสมุทรอินเดีย  สำหรับการคาดการณปรากฏการณ IOD 

ลวงหนา 12 เดือน โดยใชขอมูลเร่ิมตนเดือนกรกฎาคม สามารถคาดการณลวงหนาไดแมนยำในชวงเดือนที่ 2-

4 และลดลงเมื่อคาดการณต้ังแตเดือนที่ 5 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับขอมูลตรวจวัด ซึ่งในชวงฤดูหนาว การคาดการณ
โดยใชขอมูลเร่ิมตนเดือนพฤศจิกายน ความสามารถในการคาดการณลวงหนายังมีความคลาดเคลื่อนดังแสดง
ในรูปที่ 3-3 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ปรากฏการณ IOD มีกำลังแรง (super IOD) สงผลตอสภาพ
ภูมิอากาศในประเทศแอฟริกาตะวันออก ออสเตรเลีย และญี่ปุ น ซึ่งผลการทดสอบระบบ SINTEX-F ในการ
คาดการณปรากฏการณ IOD ในปน้ี โดยใชขอมูลเร่ิมตนเดือนตุลาคมเดือน พ.ศ. 2561 สามารถคาดการณได
ใกลเคียงกับขอมูลตรวจวัดในบางชวงเดือนพฤศจิกายน ถึงเมษายน พ.ศ. 2562 โดยในแตละระบบมีความ
คลาดเคลื ่อนสูงตั ้งแตเดือนพฤษภาเปนตนไป อย างไรก็ตามแนวโนมของคาเฉลี ่ยทุกแบบจำลอง (All 

ensemble mean) ในชวงปลายป พ.ศ. 2562 มีแนวโนมเปน positive IOD สอดคลองกับขอมูลตรวจวัด ดัง
แสดงในรูปที่ 3-4 เน่ืองจากเมื่อใชคาเร่ิมตนในชวงฤดูหนาว มีความคาดเคลื่อนในการคาดการณสูงเน่ืองจาก 
winter predictability barrier ที่เกิดจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรอินเดียมีความแปรปรวนสูง
ในชวงฤดูหนาว  
 

 1.2  ปรากฏการณ El-Nino Modoki 

  ปรากฏการณ El-Nino Modoki เป นปรากฏการณที ่ เก ิดขึ ้นบริเวณแถบเสนศูนยสูตรของ
มหาสมุทรแปซิฟกที่มีการพัฒนาจากปรากฏการณเอ็นโซ (ENSO) โดยผลจากการคาดการณปรากฏการณ El-

Nino Modoki พบวาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ปรากฏการณ El-Nino Modoki มีอิทธิพลตอการพัฒนาของ
ปรากฏการณ positive IOD ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งสงผลตอการกอตัวของความกดอากาศสูง และ
ลมตะวันออกกำลังแรงบริเวณ Maritime Continent สงผลใหอุณหภูมิผิวน้ำทะเลลดลงกวาปกติ ซึ ่งเปน
ลักษณะของปรากฏการณ positive IOD สำหรับการคาดการณลวงหนาของปรากฏการณ El-Nino Modoki 

สามารถไดคาดการณลวงหนาไดแมนยำกวา และคลาดเคลื่อนนอยกวาปรากฏการณ IOD ในชวงเดือนที่ 2-6 

เมื่อใชขอมูลเร่ิมตนในชวงฤดูหนาว ดังแสดงในรูปที่ 3-5 สำหรับการคาดการณปรากฏการณ El-Nino Modoki 

ในป พ.ศ. 2562 โดยใชขอมูลเริ ่มตนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งสามารถคาดการณไดใกลเคียงกับขอมูล
ตรวจวัดไดดีในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ดังแสดงในรูปที ่ 3-6 ซึ่งสามารถเปนตัวแทนในการคาดการณ
ปรากฏการณ IOD ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ได  
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รูปท่ี 3-3 การคาดการณปรากฏการณ IOD 

ลวงหนา12 เดือน 

รูปท่ี 3-4 การคาดการณปรากฏการณ IOD 

พ.ศ. 2562 
  

 
 

รูปท่ี 3-5 การคาดการณปรากฏการณ El-Nino 

Modoki ลวงหนา 12 เดือน 

รูปท่ี 3-6 การคาดการณปรากฏการณ El-Nino 

Modoki พ.ศ. 2562 
  

 ประสิทธภิาพการคาดการณสภาพภมิูอากาศรายฤดูกาลของระบบ SINTEX-F  

 การคาดการณอุณหภูมิของระบบ SINTEX-F ในชวงป พ.ศ. 2526-2563 สามารถคาดการณอุณหภูมิได
แมนยำ ในชวงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ  ในบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันตก และมหาสมุทรแปซิฟก
ตะวันออก สวนบริเวณพื้นดินมีความคลาดเคลื่อน สำหรับประเทศไทยมีความแมนยำในบางบริเวณของ
ประเทศไทยชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ดังแสดงในรูปที่ 3-7 สำหรับปริมาณฝนสามารถคาดการณได
แมนยำนอยกวาอุณหภูมิ สวนใหญจะแมนยำสูงในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก สวนประเทศไทยมีความ
คลาดเคลื่อนในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม สำหรับการคาดการณในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2564 ผลการคาดการณแสดงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นบริเวณแปซิฟกตะวันตก และปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นบริเวณ 
Maritime Continent ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาของปรากฏการณลานีญา (La Nina) ดังแสดงในรูปที่ 3-8 

ภาพรวมระบบ SINTEX-F สามารถคาดการณอุณหภูมิ และปริมาณฝนไดใกลเคียงกับขอมูลตรวจวัดบริเวณ
มหาสมุทร และครอบคลุมปรากฏการณดานสมุทรศาสตร สำหรับบริเวณพื้นดินคาดการณไดต่ำกวาขอมูล
ตรวจวัด  
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รูปท่ี 3-7  การคาดการณ รายฤด ูกาล 1.อ ุณหภ ูม ิ  และ 2.ปร ิมาณฝน เด ือนม ิถ ุนยาน-ส ิงหาคม  

ชวงป พ.ศ. 2526-2563 โดยใชขอมูลเร่ิมตนเดือน พฤษภาคม 

  

 
รูปท่ี 3-8 การคาดการณอุณหภูมิ และปริมาณฝน พ.ศ. 2564 

 

  

  
รูปท่ี 3-9 บรรยากาศการบรรยาย 
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3.2  Dam Operation Improvement through New Technologies: Sharing knowledges,  

 Innovation and Operational Practices between Japan and Thailand 

 การบรรยายในห ัวข อ  Dam Operation Improvement through New Technologies: Sharing 

knowledges, Innovation and Operational Practices between Japan and Thailand จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
14 ก.ย. 64 เวลา 13.30 – 17.00 น. ในรูปแบบออนไลนผานระบบ  WebEx โดยมีเอกสารประกอบการ
บรรยาย ดังแสดงในภาคผนวก 7 

 กอนเขาสูการสัมมนาทางวิชาการ รองศาสตราจารย ดร. สุจริต คุณธนกุลวงศ จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ประธานไดกลาวเปดและแจงวัตถุประสงคของการจัดการสัมมนาวิชาการออนไลนในเร่ืองการ
ปรับปรุงการบริหารเขื่อนผานเทคโนโลยีที ่ทันสมัย และนำเสนอกรอบการดำเนินงานวิจัยภายใตแผนงาน
ยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead) ดานสังคม (แผนงานการบริหารจัดการน้ำปที ่ 2) สำนักงานการวิจัย
แหงชาติ (วช.) (รูปที่ 3-10) โดยมุงเนนการแลกเปลี่ยนองคความรูและนวัตกรรมดานการวิจัย ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงการบริหารเขื่อนผานเทคโนโลยีที่ทันสมัยระหวางญี่ปุนและประเทศไทย 
 

 

 
 

รูปท่ี 3-10 การนำเสนอกรอบการดำเนินงานวิจัยภายใตแผนงานยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead) ดาน 
สังคม (แผนงานการบริหารจัดการน้ำปที ่ 2) สำนักงานการว ิจ ัยแหงชาติ (วช.) โดย รอง
ศาสตราจารย ดร. สุจริต คุณธนกุลวงศ 
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 ลำดับถัดไป Prof. Dr. Yasuto Tachikawa จากมหาวิทยาลัยเกียวโตแหงประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนประธาน
ของ Cross Ministerial Strategic Innovation Promotion (SIP) Program ไดนำเสนอกรอบการดำเนินงาน
วิจ ัยภายใตห ัวข อที่ 6 การพัฒนาระบบพยากรณความเส ียหายจากพายุใตฝ ุ นขนาดใหญ (Theme 6 
Development of Super Typhoon Damage Prediction System) ดังแสดงในรูปที่ 3-11 ซึ่งเปนการบูร
ณาการทำงานวิจัยในหลากหลายสถาบันในประเทศญี่ปุนโดยมุงเนนการลดความเสียหายจากภัยพิบัติดวยการ
พัฒนาระบบการพยากรณภัยพิบัติสมัยใหม (Development of A New Hazard Prediction System) เพื่อ
สนับสนุนการเตือนภัยลวงหนาทั้งในระยะสั้นที่เวลาจริงปจจุบัน (Real Time) และระยะยาว การจัดเตรียม
สารสนเทศของขอมูลพยากรณภัยพิบัติลวงหนา (Providing New Hazard Forecast Information) เพื่อใช
เปนขอมูลประกอบในการเตือนภัยและการเตรียมการอพยพ และการพัฒนาเทคโนโลยีใหเกิดการใชประโยชน
สูงสุดในดานการควบคุมอาคารทางชลศาสตร (Development of Maximum Utilization Technology for 

Hydraulic Facilities)  

 

 

 
  

รูปท่ี 3-11 การนำเสนอกรอบการดำเนินงานวิจัยภายใตหัวขอที่ 6 การพัฒนาระบบพยากรณความ 

เส ียหายจากพาย ุ ใต ฝ ุ นขนาดใหญ   (Theme 6 Development of Super Typhoon 
Damage Prediction System) โดย Prof. Dr. Yasuto Tachikawa 

 

 ลำดับถัดไป Prof. Dr. Tetsuya Sumi วิทยากรและนักวิจัยจากศูนยวิจัยทรัพยากรน้ำ สถาบันวิจัย
ปองกันภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุน ไดนำเสนอในหัวขอ “ความทาทายในงานบริหารเขื่อนเพื่อ
การจัดการอุทกภัยและตะกอนจากอิทธ ิพลของการเปลี ่ยนแปลงของข อม ูลอากาศในประเทศญี ่ปุน 
(Challenges on Flood and Sediment Management of Dams under Changing Climate in Japan)” 



31 

ดังแสดงในรูปที่ 3-12 โดยเนื้อหาในการนำเสนอมี 3 ประเด็นหลัก ไดแก (1) แผนปฏิบัติการเพื่อความ
ปลอดภัยอยางเรงดวนและการบริหารเขื่อนที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับเหตุการณอุทกภัยรุนแรง (Urgent 

Action Plan to Safe and Effective Dam Operation to Cope with Extreme Flood Events) (2) การ
เพิ่มมาตรการในการบรรเทาอุทกภัยและการจัดการตะกอนในอางเก็บน้ำเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในอนาคต 
(Increase Flood Mitigation Function and Sediment Management for Reservoir Sustainability) 

และ (3) การขับเคลื่อนการใชประโยชนจากขอมูลฝนในการบริหารจัดการอุทกภัยและตะกอน (Rainfall 

Driven Optimization of Flood and Sediment Management)  

 ลำดับถัดไป Dr. Daisuke Nohara วิทยากรและนักวิจัยจากสถาบันการวิจัยเชิงเทคนิค ประเทศญี่ปุน 

ไดนำเสนอในหัวขอ “การปฏิบัติการอางเก็บน้ำที่เวลาจริงปจจุบันเพื่อการจัดการภัยแลงโดยพิจารณาจาก
ขอมูลฝนพยากรณลวงหนาในประเทศญี่ปุน (Real-Time Reservoir Operation for Drought Management 

Considering Operational Ensembles Predictions of Precipitation in Japan)” ดังแสดงในรูปที่ 3-13 

โดยเน้ือหาการนำเสนอไดกลาวถึงความสำคัญของการบริหารเขื่อนและอางเก็บน้ำที่เวลาจริงปจจุบัน และการ
นำขอม ูลฝนพยากรณล วงหนาทั้งระยะกลางและระยะยาว (Mid-Term and Long-Term Operational 

Ensemble Predictions of Precipitation) มาประกอบการพิจารณาในงานบริหารเขื ่อนและอางเก็บน้ำ 
รวมทั้งไดนำเสนอถึงแนวทางการนำขอมูลฝนพยากรณลวงหนามาใชในการพยากรณปริมาณน้ำไหลเขาอางเก็บ
น้ำโดยไดทำการพัฒนาแบบจำลองฝน-น้ำทา Hydro-BEAM (Hydrological River Basin Environment 

Assessment Model) ซึ่งเปนลักษณะ Distributed Model ตลอดจนทำการพัฒนาแบบจำลองการหาคาที่ ดี
ที ่สุดเพื่อกำหนดการระบายน้ำที่เหมาะสมรายวันที่มุงเนนการลดความเสียหายจากภัยแลงใหนอยที่สุดดวย
เ ท คน ิ ค  Stochastic Dynamic Programming (SDP)  แ ล ะ เ ท คน ิ ค  Sampling Stochastic Dynamic 

Programming (SSDP) ในการนำเสนอไดยกตัวอยางกรณีศึกษาอางเก็บน้ำ Sameura แมน้ำ Yohino ใน
ประเทศญี่ปุน และประสิทธิผลในการบริหารจัดการน้ำ 
 และในลำดับสุดทาย รองศาสตราศาสตร ดร. อารียา ฤทธิมา จากภาควิชาว ิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเปนวิทยากรบรรยายถึงสถานการณน้ำและการ
บริหารเขื่อนในลุมน้ำเจาพระยาใหญของประเทศไทย ผลลัพธจากงานวิจัยในการปรับปรุงการบริหารเขื่อนดวย
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยในอนาคตเพื่อชวยสนับสนุนงานบริหารจัดการน้ำของ
ประเทศ ดังแสดงในรูปที่ 3-14 

 หลังการจบการนำเสนอของวิทยากรแตละทานไดมีขอซักถาม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจากผูเขารวมทั้งจากประเทศไทยและญี่ปุนในการพัฒนางานบริหารเขื่อนและอาง
เก็บน้ำในอนาคต ดังแสดงบรรยากาศการสัมมนาในรูปที่ 3-15 
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รูปท่ี 3-12 การนำเสนอในหัวขอ “ความทาทายในงานบริหารเขื่อนเพื่อการจัดการอุทกภัยและตะกอนจาก
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของขอมูลอากาศในประเทศญี่ปุน” โดย Prof. Dr. Tetsuya Sumi 

 

 
 

รูปท่ี 3-13 การนำเสนอในหัวขอ “การปฏิบัติการอางเก็บน้ำที่เวลาจริงปจจุบันเพื่อการจัดการภัยแลงโดย
พิจารณาจากขอมูลฝนพยากรณลวงหนาในประเทศญี่ปุน” โดย Dr. Daisuke Nohara 

 

 
 

รูปท่ี 3-14 การนำเสนอในหัวขอ “สถานการณน้ำและการบริหารเขื่อนในประเทศไทย ผลลัพธจากงานวิจัย
ในการปรับปรุงการบริหารเขื่อนดวยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยในอนาคตเพื่อ
ชวยสนับสนุนงานบริหารจัดการน้ำของประเทศ” โดย รองศาสตราศาสตร ดร. อารียา ฤทธิมา 
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รูปท่ี 3-15 บรรยากาศการบรรยาย 

 

3.3  Modernization of Irrigation Water in Basin Management via new Technology 

 -Taiwan and Thailand case studies- 

 ก า ร บ ร ร ย า ย ใ นห ั ว ข  อ  Modernization of Irrigation Water in Basin Management via new 

Technology--Taiwan and Thailand case studies จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 9.00 – 11.30 น. ใน
รูปแบบออนไลนผานระบบ  Zoom  
 ในงานสัมมนาคร้ังน้ี เปนการแลกเปลี่ยนความรูในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการบริหาร
จัดการน้ำของประเทศไตหวันและไทย ทั้งน้ี นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใชในการบริหารจัดการน้ำ จะเปน
แนวทางและตัวอยางที่ดีในการบริหารจัดการน้ำของประเทศตอไป ในงานสัมมนาน้ี แบงเปน 3 หัวขอ ดังน้ี  
1. Optimal irrigation and cropping planning- Taoyuan irrigation area โดย Yu-Pin Lin, Associate 

Dean, College of Bioresources & Agriculture, National Taiwan University 

2. Ubol Ratana Dam Operation Improvement via Smart Concept โดยคุณ วันเพ็ญ แกวแกมทอง 
Chief Water Resources Management Department, EGAT Water Intelligence Center (EGAT-

WIC), Electricity Generating Authority of Thailand 

3. Result from Trial of Refined Efficient Irrigation Technique in Chianan Irrigation Area, โ ด ย 
Southern Region Water Resources Office, Water Resources Agency, Minlstry of Economic 

Affalrs,R.O.C. 
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รูปท่ี 3-16 บรรยากาศการบรรยาย 

 

  ประเทศไทยประสบปญหาดานน้ำ ทั้งในดานการขาดแคลนน้ำในหนาแลง และการเกิดน้ำทวมในหนา
ฝน เปนประจำทุกป ในชวง 3 ปที่ผานมา ประเทศไทยประสบกับปญหาภัยแลงมาอยางตอเนื่อง ความไม
แนนอนในการเกิดภัยพิบัติ ทำใหประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำลดลง ดังนั้น การนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเขามาใช นำมาสูการบริหารจัดการน้ำที่ดีขึ้น 

1. Optimal irrigation and cropping planning- Taoyuan irrigation area 

 ในการศึกษาใชโมเดล EcoCrop เพื่อศึกษาความเสี่ยงของพืชแตละชนิด และใชโมเดล CropWat เพื่อ
คำนวณปริมาณน้ำที่ใช พืชที่ใชในงานศึกษาประกอบดวยพืช 4 ชนิด ไดแก ขาว ถั่วเหลือง มันฝร่ัง และมันเทศ 
ใชการคำนวณใชขอมูลในอดีต ตั้งป 2004, 2015, 2020 ในงานศึกษาไดมีการคำนวณความเสี่ยงของพืช  
(Crop risk) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลที่ได พบวา มันเทศมีความเหมาะสมในการเพาะปลูก สามารถ
ลดความเสี่ยงจากปริมาณน้ำ และในกรณีปลูกขาวสลับกับถั่วเหลือง โดยปรับปริมาณน้ำใหเหลือเพียง 65% จะ
เห็นไดวาความเสี่ยงลดลง  สามารถลดความเสี่ยงจากการชลประทาน ซึ่งการปลูกพืช สามารถลดการใชน้ำ 
และความเสี่ยง จากการศึกษา สามารถสรุปได ดังน้ี  

- ในงานศึกษาน้ี คนพบชนิดพืช /ระบบการเพาะปลูกที่เหมาะสมในพื้นที่ศึกษา ซึ่งไดแก มันเทศ 
และถั่วเหลือง 

- จากกรอบแนวทางของโมเดล EcoCrop แสดงใหเห็นถึงพืชที่เหมาะสมในพื้นศึกษา โดยพิจารณา
จากสภาพภูมิอากาศในอดีต เชน อุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน นอกจากน้ี ในงานศึกษาน้ียังตรงกับ
ระบบการเพาะปลูก และกลยุทธที่ใชในทองถิ่น  

- การประเมินความเสี่ยงสำหรับกลยุทธในการเพาะปลูกพืชและการใชน้ำประสบผลสำเร็จในการ
หาความเสี่ยงเพื่อการชลประทาน ในการศึกษาน้ีไมเพียงแตลดปริมาณการใชน้ำในการเพาะปลูก 
แตยังชวยลดความเสี่ยงจากการใชน้ำชลประทาน 

  

 นอกจากน้ี ในงานศึกษาน้ีไดวิเคราะหในเชิงเศรษฐศาสตร สำหรับการกำหนดกลยุทธในการปลูกพืชใน
รูปแบบตาง ๆ เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงสำหรับผูที่เกี่ยวของหรือมีอำนาจในการตัดสินใจ 
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รูปท่ี 3-17 เคร่ืองมือการประเมินความเสี่ยงเพื่อการชลประทาน 

 

2. Ubol Ratana Dam Operation Improvement via Smart Concept 

 หัวขอน้ีเกี่ยวกับการนำ AI มาใชในงานของ EGAT ซึ่งเดิม EGAT มีเทคโนโลยีในการพยากรณของตนเอง 
เชน แบบจำลองเขื่อนอยูแลว และตอมานำ AI เขามาใชโดยมีความรวมมือจากมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการ
ทำงานของเขื่อน  
 จากประสบการณของ EGAT ในการนำ AI เขามาใชในการบริหารจัดการน้ำมีการประยุกตใช AI รวมกับ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการพยากรณปริมาณน้ำไหลเขาเขื่อน  โดยในระยะ
สั้น 1-3 วัน ใหผลประมาณ 10% สวนระยะปานกลาง ในชวง 4-7 วัน ใหผลที่ดีมากเมื่อเทียบกับโมเดลทาง
คณิตศาสตร  เน่ืองจากมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยตามจริงจาก AI ที่เอาเขามารวมใช ทั้งน้ี ในการใชน้ำ
จากเขื่อนของ EGAT เปนการวางแผนการใชน้ำในลักษณะปตอป เน่ืองจากขอจำกัดดานปริมาณน้ำ  

3. Result from Trial of Refined Efficient Irrigation Technique in Chianan Irrigation Area 

 ที่ราบ Chianan เปนที่ราบที่เกาแก มีการเพาะปลูกขาว น้ำที่ใชมาจาก 2 แหลงไดแก อางเก็บน้ำ 
Zengwen และ WuSanto โดยมีพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 62,000 เฮกตาร ซึ ่งเปนพื้นที่ที ่เปนแหลงผลิต
อาหารหลักของไตหวัน มีคลองชลประทาน ระยะทาง 1,400 กม. คูน้ำ 7,400 กม. และประตูน้ำมากกวา 
7,000 แหง นอกจากน้ี แรงงานที่ใชในการบริหารจัดการระบบมีความซับซอนมากขึ้น รวมถึงปริมาณน้ำฝนที่มี
ปริมาณมากกระจุกตัวในฤดูฝนและการเปลี่ยนแปลงของแหลงน้ำรุนแรงขึ้น 

ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการ ประกอบดวย 4 ฝาย ไดแก  
- หนวยงานภาครัฐ -Southern Region Water Resources Office (WRASB) 

- ฝายโยธา -Chianan Irrigation Association (CIA) 

- ภาคเอกชน – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) 

- อ่ืนๆ - Chunghwa Telecom (CHT) 
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การปรับปรุงระบบชลประทาน ประกอบดวยการบริหารจัดการในดานตางๆ ไดแก   
- สถานีชลประทาน (Irrigation station) 

- ชลประทาน (irrigators) 

- การปรับปรุงระบบชลประทาน (irrigation system) 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่นำมาใช ไดแก 
- การสนับสนุนทางเทคโนโลยีจาก TSMC เชน ระบบควบคุมประตูไฟฟา อุปกรณจายน้ำไฟฟา  

เกจวัดระดับน้ำ 
- ระบบอัตโนมัติสำหรับปฎิบัติการดานชลประทาน ผูปฎิบัติงานสามารถใชสมารทโฟนหรือระบบ

ในการควบคุมระยะไกล ของประตูในการปฏิบัติงานชลประทาน 

- การควบคุมการจายน้ำชลประทานในพื้นที่ ปริมาณน้ำที่ไหลออกปลายทางของคลองจายน้ำ/จาย
น้ำแสดงถึงการแจงเตือนการชลประทานสำหรับคลอง เชน การแจงเตือนดวยอีเมล สมารทโฟน 
และระบบการทำงาน 

 

 
 

รูปท่ี 3-18 นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่นำมาใชใน Chianan Irrigation Area 
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ผลสำเร็จท่ีเกิดข้ึน  

ทำใหเกิดการอนุรักษน้ำ ดังน้ี 

จากเดิม ปริมาณการใชน้ำตามแผน 

 ระยะที่ 1  (ก.พ.-พ.ค.): ประมาณ 13,000 ลบ.ม./เฮกตาร 
 ระยะที่ 2  (ก.ค.-ต.ค.): ประมาณ 12,000 ลบ.ม./เฮกตาร 
การบริหารจัดการที่เกิดขึ้น ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชลประทาน ดังน้ี  

ระยะที่ 1  อนุรักษน้ำไดประมาณ  20-25% 

 ระยะที่ 2  อนุรักษน้ำไดประมาณ 25-30% 

ปรับปรุงระบบชลประทาน 

 ระยะที่ 1  อนุรักษเพิ่มขึ้น 3% 

 ระยะที่ 2  อนุรักษเพิ่มขึ้น 6% 

สรุป โดยเฉลี่ยมีการอนุรักษน้ำเพิ่ม 4.5% 

 

การปรับปรุงระบบชลประทาน -กรณีศึกษา Wujia Team  ดวย IOT  

- พื้นที่  114 เฮกตาร 
- อุปกรณ ประกอบดวย (1) ประตูไฟฟา 2 บาน (2) ตูจายกระแสไฟฟา 9 ตู และ (3) Flow volume 

equipment ในพื้นที่ 16 แหง 
- ประโยชนที่เกิดขึ้น  
- ระยะที่ 1 อนุรักษน้ำ 390 ลบ.ม./เฮกตาร 
- ระยะที่ 2 อนุรักษน้ำ 720 ลบ.ม./เฮกตาร 
 

ประเด็นทาทาย 

- ดานอายุ ระบบชลประทานในพื้นที่ราบ Chianan มีอายุการใชงานมากกวา 70 ป และครอบคลุมการ
ทำงานในพื้นที่โดยเฉลี่ย 50 เฮกตาร 

- ดานแรงงาน แรงงานในภาคเกษตรมีอายุมากขึ้น จึงจำเปนตองนำเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชมากขึ้น 

 

จากกรณีศึกษาจากประเทศไตวัน และประเทศไทยในการบริหารจัดการน้ำ สามารถสรุปประเด็นสำคัญ 4
ประเด็น ไดแก 
1. 1.Technology transformation การเปดใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทมากขึ้น  
2. Economic evaluation and Risk assessment การประเมินทางเศรษฐกิจและความเสี่ยง นำไปสูการ

ประกันภัยในภาคเกษตร และการประกันราคาพืชผล 

3. 3.Farmer adaptation การปรับตัวของเกษตรกร เน่ืองจากเกษตรกรมีอายุมากขึ้นตามโครงสรางของ
ประชากร ดังน้ันจึงตองนำเทคโนโลยีเขามาใช 
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4. Policy นโยบาย การนำตัวอยางที่ดีมาใชปฎิบัติ โดยผลักดันเขาไปเปนสวนหน่ึงในระดับนโยบาย 

5. มันเทศ และถั่วเหลือง เปนพืชทดแทนการปลูกขาว 

 

3.4  Drought Monitoring and Water Resources Management Taiwan and Thailand case  

 studies 

 การบรรยายในหัวข อ Drought Monitoring and Water Resources Management Taiwan and 

Thailand case studies จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 64 เวลา 13.30 – 17.00 น. ในรูปแบบออนไลนผานระบบ  

Zoom โดยมีเอกสารประกอบการบรรยาย ดังแสดงในภาคผนวก 8 

 

Drought monitoring in Taiwan using a variable-scale SPI  

Professor Ke-Sheng Cheng, Ph.D. จากมหาวิทยาลัย National Taiwan University  

Dept. of Bioenvironmental Systems Engineering/Master Program in Statistics  
 ไดนำเสนอ วิธีการติดตามสภาวะแลงในประเทศไตหวันโดยใชคาดัชนี  variable-scale SPI  ไดบรรยาย
ถึงภาวะแลงจัดที่เกิดขึ้นที่ประเทศไตหวันในชวง 2020 May - 2021 April ซึ่งปริมาณกักเก็บน้ำในเขื่อนลด
ต่ำลงสูงสุดในรอบ 100 ป ต่ำกวาระดับ dead storage และในชวงดังกลาวทางเจาหนาที่ทหารไดขุดลอก
ตะกอนในเขื่อนเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ  ภัยแลงเปนภัยธรรมชาติที่เริ ่มเกิดขึ้นชาซึ่งมักเรียกกันวา
ปรากฏการณคืบคลาน เปนยอดสะสมจากปกติหรือปริมาณน้ำฝนที่คาดหวัง นั่นคือคาเฉลี่ยระยะยาวหรือ
คาเฉลี่ย การที่ฝนที่ตกสะสมปริมาณนอยนี้อาจเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงระยะเวลาหนึ่ง หรืออาจใชเวลา
หลายเดือนกวาที่ความบกพรองน้ีจะเร่ิมปรากฏในกระแสน้ำที่ลดลง ระดับอางเก็บน้ำ หรือความลึกที่เพิ่มขึ้นไป
ยังตารางน้ำใตดิน ซึ่งสภาวะแลงที่คืบคลานไปอยางชาๆอาจกินเวลาสัปดาหหรือเดือน ก า ร ข า ด น ้ ำ ฝ น
โดยทั่วไปมักปรากฏเปนการขาดน้ำในดิน ดังน้ันภาคเกษตรจึงมักเปนภาคแรกที่ไดรับผลกระทบคา Standard 

SPI เปนคาที่มักจะใชติดตามสภาวะแลงในเชิงภูมิอากาศ เพราะเปนคาที่มีประสิทธิภาพในการบอกความ
ผิดปกติของปริมาณฝนในเชิงเวลาไดดี ในการสำรวจชวงป 2010-2014 มีการสำรวจมีการใชคาน้ี 35 ประเทศ
จาก 43 ประเทศ ทาง WMO ไดแนะนำใหใชคาน้ีในการติดตามสภาวะแลง  
สำหรับนิยามสภาวะแลงจะขึ้นอยูกับประเด็นที่ตองการสื่อ มีการกำหนดคาดัชนีตางไดแก 1) meteorological 

drought index, 2) agricultural drought index, 3) hydrological drought index ซึ่งดัชนีความแหงแลง
เปนสิ่งจำเปนสำหรับเชิงปริมาณ 

 

การประเมินสถานการณภัยแลง 

Meteorological drought index 

1) คา Standard Precipitation Index (SPI) เปนตัววัดเนื่องจากตองการเพียงแคขอมูลฝนตก คำนวณ
งาย ใชติดตามในหลากชวงเวลาที่พิจารณาเชน 1 เดือน 3 เดือน หรือ 12 เดือนเปนตน ตารางขางลาง
เปนชวงคาดัชนีแสดงระดับความแลง 
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2) Palmer Drought Severity Index  การหาตัวเลขดัชนีน ี ้ต องใช ข อม ูลที ่มากข ึ ้นไดแกข อม ูล • 

Evapotranspiration• Soil moisture และ• Runoff  

 
 

 การพิจารณาเลือกคาดัชนีนี ้ใชเกณฑพิจารณาไดแก 1) ความเขากันได 2) ไรมิติ 3) ระดับภัยแลงที่
เหมาะสม 4)  มาตราสวนชั่วขณะที่เหมาะสม ซึ่งคาดัชนี SPI จึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาใชจนถึงปจจุบัน 
ระบบเฝาระวังและเตือนภัยลวงหนาขึ้นอยูกับตัวบงชี ้เดียวหรือดัชนีภูมิอากาศ ซึ่งชวยใหสามารถตรวจจับ
สภาพภัยแลงไดตั ้งแตเนิ ่นๆ และกระตุนมาตรการบรรเทาและรับมือเหตุฉุกเฉินไดทันทวงที มีการใชคา SPI 

เปนดัชนีติดตามความแลง เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนดเปนตน  
 Fixed-scale SPI (9-TDP SPI) ใชสำหรับภูมิภาคที่มีรูปแบบปริมาณน้ำฝนตามฤดูกาลที่สำคัญ SPI ที่มี
ขนาดคงที่อาจสงผลใหเกิดการตรวจพบภัยแลงที่ผิดพลาดหรือยุติความแหงแลงโดยไมไดต้ังใจ 

 variable-scale SPI เร่ิมตนดวย 1-TDP SPI สำหรับการตรวจจับภัยแลง ภัยแลงเร่ิมตรวจพบโดย 1-

TDP SPI โดยคา 1-TDP SPI < -0.5 ความละเอียดชั่วขณะจะเพิ่มขึ้นตามลำดับนานในขณะที่ภัยแลงยังคง
ดำเนินตอไป 

 แรงผลักดันและจุดประสงคเพื่อจัดทำระบบเฝาระวังภัยแลงที่นาจะเปนไปไดและเตือนภัยลวงหนา 
Variable-Scale SPI Drought Monitoring System นั้นไดใชสำหรับระบบติดตามความแลงของลุมน้ำที่มี
ความแตกตางของลักษณะทางอุทกวิทยาและภูมิรัฐศาสตร โดยไดเสนอตัวอยางที่ดำเนินการติดตามความแลง
ใน 3 regional scale ไดแก Climate regions  Water supply regions และ Reservoir watersheds จัดต้ัง
ระบบเฝาระวังภัยแลงโดยใช R Shiny ซึ่งระบบมีการปรับปรุงเปนประจำ ในพื้นที่น้ีประกอบดวยสถานีตรวจวัด
ปริมาณฝน 300 สถานี  ในเชิงภูมิภาคภูมิอากาศแบงออกไดเปน 8 แบบ ในเชิงเขตทรัพยากรน้ำแบงไดเปน 4 
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แบบ ซึ่งเมื่อทำการคำนวณคาดัชนี variable-scale SPI ก็สามารถเห็นแนวโนมการเกิดความแลงและสามารถ
เตรียมการรับมือได 
 สรุป variable-scale SPI สามารถเปนดัชนีที่มีประสิทธิภาพสำหรับการติดตามภัยแลงและการเตือน
ลวงหนา  สามารถรูระยะเวลาและความรุนแรงของเหตุการณภัยแลง เราทำการจำลองแบบสุมของปริมาณ
น้ำฝน multi-site TDP เพื่อสรางrealizations TDPจำนวนมาก ซึ่งผลลัพธน้ีสามารถนำไปใชในการประเมิน
ความนาจะเปนของภัยแลงที่อาจเกิดขึ้นได 
 

Integration of Water Resources Management for Drought Mitigation  

ผศ.ดร.ชัยวัฒน เอกวัฒนพานิชย หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
 ไดนำเสนอการบูรณาการการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการบรรเทาภัยแลง โดยในชวงแรกกลาวถึงสภาพ
แลงที่เกิดขึ้นที่สุโขทัยและนครสวรรคในป 2557-2558 ที่ผานมา มีการสูบน้ำจากคลองชลประทานโดย
เกษตรกรต้ังเคร่ืองสูบน้ำเขานาตัวเองจำนวนมาก สำหรับงานวิจัยน้ีดำเนินการในลุมน้ำเจาพระยา แบงพื้นที่
ออกเปน 2 สวน คือสวนบนเหนือเขื่อนเจาพระยา จังหวัดนครสวรรคประกอบดวย แมน้ำปง วัง ยม และนาน 
และตอนลางแมน้ำปาสัก สะแกกรัง ทาจีน เปนตน  จากผลการวิเคราะห anomalies ขอมูลฝนที่ผานมาพบวา
คาเปนลบที่สูงมากในป 2004-2005, 2009-2010 , 2014-2015, 2019-2020 ซึ่งเปนชวงที่เกิดสภาพแลงใน
ประเทศ  
 ซึ่งการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทำดัชนีความแหงแลงที่เหมาะสมสำหรับทรัพยากรน้ำ การจัดการ  

และเพื่อบูรณาการการลดความเสียหายจากภัยแลง สำหรับการนิยามคำวาความแหงแลงมี 4 แบบ 

1. 1.Meteorological drought is กำหนดโดยปกติบนพื้นฐานของระดับของความแหงแลงและระยะเวลา
ของชวงเวลาที่แหง. 

2. 2.Agricultural drought เชื ่อมโยงลักษณะตางๆ ของความแหงแลงจากอุตุนิยมวิทยากับผลกระทบ
ทางการเกษตร โดยเนนที่การขาดแคลนฝน ความแตกตางระหวางการคายระเหยที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจ
เกิดขึ้น การขาดน้ำในดิน ระดับน้ำใตดินหรือแหลงกักเก็บที่ลดลง เปนตน. 

3. 3.Hydrological drought เกี่ยวของกับผลกระทบของระยะเวลาที่ฝนตกไมเพียงพอตอแหลงน้ำผิวดิน
หรือใตผิวดิน 

4. 4.Socioeconomic drought เช ื ่อมโยงอุปทานและอุปสงคของสินคาทางเศรษฐกิจบางอยางกับ
องคประกอบของภัยแลงอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และการเกษตร. 

 

 ระเบียบวิธีวิจัยไดใชดัชนี SPI และ SRI มาใชในการวิเคราะหความแหงแลง โดยใชขอมูลฝน observed

จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน)  และ ขอมูลคาดการณนำฝนจาก Climate Forecast 

System Version 2 (NECP) และใชแบบจำลอง swat ในการจำลองสภาพน้ำทา เมื่อทำการวิเคราะหคา
ดังกลาวในลุมน้ำเจาพระยาแลวไดขอสรุปวา ภัยแลงจะรุนแรงขึ้น จะตองเพิ่มความพรอม (เชน การติดตาม 
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พยากรณ) มีความจำเปนที่จะใชการวิเคราะหหลายแบบจำลอง (สภาพอากาศ อุทกวิทยา) สำหรับการ
พยากรณ และจะตองพิจารณาถึงอันตรายหลายประการของการจัดการทรัพยากรน้ำ 
 

Intraseasonal & interannual variabilities Predictability ?  

คุณจรูญ เลาหเลิศชัย (ขาราชการบำนาญกรมอุตุนิยมวิทยา)  
 ไดนำเสนอในหัวขอความแปรปรวนระหวางฤดูกาลและระหวางป สามารถคาดการณไดหรือ โดยได
กลาวถึงประเภทของการพยากรณอากาศตามฤดูกาลมี 2 แบบไดแก  
1. ความแปรปรวนระหวางฤดูกาลและระหวางป (Intraseasonal & interannual variability) มีคาตัว

แปรที่ใชวิเคราะหไดแก  
• ENSO: El Nino Southern Oscillation 

• MJO: Madden-Julian Oscillation 

• 10D: Indian Ocean Dipole 

• Summer Monsoon 

2. Sub-seasonal to Seasonal 

• พัฒนาทักษะการคาดการณ 
• ความเขาใจเกี่ยวกับชวงเวลาของ S2S 

• ความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่รุนแรงและเหตุการณสภาพอากาศ (พายุหมุนเขตรอน ภัยแลง น้ำ
ทวม คลื่นความรอน คำเตือนปริมาณฝนมรสุม) 

 วิธี Sub-seasonal to Seasonal 

• การเชื่อมโยงระหวางสภาพอากาศและภูมิอากาศ 

• ทำใหเขาใจผลกระทบของ S2S ระหวางชวงเวลาสองสัปดาหถึงสองเดือน 

• ทำใหเขาใจและคาดการณเหตุการณสุดโตงในสภาพอากาศที่แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงไป 

 ซึ่ง S2S Project จะสนับสนุนงานตอไปน้ี 

• Early Warning System 

• Seasonal Outlooks (week 1-4) 
• Seasonal Forecast (1 to 3 months) 

• Sustainable Water Management 

• Agro Met. Prediction 

การเกิดสภาพแลงในประเทศไทยในป 2015 หลังการเกิดมหาอุทกภัยป 2011  
คำถามที่สำคัญที่ตองตอบ 

ทำไมประเทศไทยถึงเกิดภัยแลงรุนแรงในป 2558 หลังน้ำทวมใหญในป 2554? 
ปจจัยใดบางที่สงผลตอภัยแลงในประเทศไทย 
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ขอสรุปที่ไดจากการนำเสนอน้ี มีดังน้ี  
• The canonical El Niño 2015สงผลอยางมากตอประเทศไทยตอนบนดวยการสรางสัญญาณแหงแลง

ในชวงฤดูมรสุม JJAS 

• The basin wide warming El Niño 2014 สงผลกระทบปานกลางถึงประเทศไทยตอนบน โดยสราง
สัญญาณแลงในชวงฤดูมรสุม JJAS 

• โครงการ S 2 S รองรับการคาดการณตามฤดูกาล 

 

ประเด็นในการขับเคลื่อนตอไป 

 ประเด็นการวิจัยในประเทศไตหวันและไทยมีความเหมือนกัน จาก static stochastic dynamic ในฐานทาง
สถิติ ในปนี ้แผนงานวิจัยมีความสนใจในประเด็นการคาดการณซึ ่งทำใหนำหนวยงานที่ เก ี ่ยวของเชน กรม
อุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) ซึ่งงานวิจัยในรอบ 6 เดือนที่ผานมาสามารถใหผล
การทำนายลวงหนา 14 วันที่แมนยำพอสมควรได สำหรับงานในชวง 3 เดือนหลังจะทำการพยากรณลวงหนา 3 -6 
เดือน ซึ่งจะเปนผลงานของแผนงานวิจัยในปน้ี ที่จะสงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดนำไปใชประกอบ 

มีประเด็นความรวมมือที่เปนไปไดในงานวิจัยนี้ระหวางทีมงานวิจัยของไทยกับทีมงานวิจัยของ Professor Ke-

Sheng Cheng 

 SIP extension เพื่อใชในการติดตามสภาพแลง ซึ่งจากผลการคาดการณลวงหนาที่ไดจากงานระยะ 2 จะ
เปนฐานใหทีมงาน ดร.ชัยวัฒนรวมกับทีมไตหวันในการวิจัยคา SPI ในแผนงานวิจัยในระยะตอไป และผลการวิจัยใน
เร่ือง SPI น้ีจะนำไปประกอบการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตอไป 

 

 
ร ูปท ี ่  3-19 การนำเสนอในห ัวข อ “Drought monitoring in Taiwan using a variable-scale SPI” โดย 
Professor Ke-Sheng Cheng 
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รูปท่ี 3-20 การนำเสนอในหัวขอ “Integration of Water Resources Management for Drought Mitigation” 

โดย ผศ.ดร.ชัยวัฒน เอกวัฒนพานิชย 
 

 
รูปท่ี 3-21 การนำเสนอในหัวขอ “Intraseasonal & interannual variabilities Predictability ?” 

โดย คุณจรูญ เลาหเลิศชัย 
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รูปท่ี 3-22 บรรยากาศการบรรยาย 
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3.5 New Trends in Basin & Community Water Management 

 การบรรยายในหัวขอ New Trends in Basin & Community Water Management จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
21 มี.ค. 65 เวลา 13.30 – 17.00 น. ในรูปแบบออนไลนผานระบบ  Zoom โดยมีเอกสารประกอบการ
บรรยาย ดังแสดงในภาคผนวก 9 

 

Community water management in Taiwan 

โดย MingDaw SU, Ph.D., Professor (Retired) 

Department of Bioenvironmental Systems Engineering National Taiwan University  

 ไดบรรยายถึงระบบบริหารจัดการน้ำของประเทศไตหวัน ภายใตกลุมผูใชน้ำ (สมาคม) โครงสราง
ระเบียบกฎหมาย เชื่อมโยงหนวยงานตางๆกรณีศึกษาและผลการปฏิบัติงาน วิธีจัดการ รวมถึงปจจัยแหง
ความสำเร็จ ปญหาและแนวโนมในอนาคตของกลุมผูใชน้ำเพื่อรับมือกับผลกระทบที่รุนแรงและ CC  โดย
โครงสรางการบริหารจัดการน้ำแบงออกเปน 2 กลุม กลุมการใชน้ำและกลุมภัยพิบัติจากน้ำ ซึ่งกลุมการใชน้ำ 
ถาเปนในสวนน้ำเกษตรจะอยูในสภาการเกษตรกรรม นอกจากน้ันจะอยูในกรมเศรษฐกิจ สวนดานภัยพิบัติจาก
น้ำจะอยู EPA ซึ่งทั้งหมดน้ีจะอยูภายใตคณะรัฐมนตรี และกลาวถึงสภาพทั่วไปของไตหวันของพัฒนาการกลุม
ผูใชน้ำในประเทศไตหวันมีการพัฒนามาอยางตอเน่ืองทั้งในแงโครงสรางและกฎหมายที่เกี่ยวของ ดานสมาคม
ชลประทานที่มีการใชน้ำ 12 พันลาน ลบ.ม (~65% ของปริมาณน้ำจัดสรร) มีสมาชกิ 1.5 ลานคน  กฎหมาย
ดานน้ำของไตหวัน มี 17 หนวยงานที่เกี ่ยวของกับการจัดการน้ำ กลุมผูใชในในเขตชลประทานจะมีพื้นที่
ประมาณ 150 เฮกเตอรตอกลุม โดยตัวแทนกลุมจะถูกคัดเลือกโดยเกษตรกรในเขตน้ันๆ ในพันธกิจของสมาคม
ผูใชน้ำภายใตกฎหมายตางๆที่สำคัญในปจจุบันคือ Farmland water law2020 ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือ1.)

การพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใชน้ำโดยการดูแลโครงสรางพื้นฐานตางๆ 2)ไมไดจำกัดบทบาท
เฉพาะพื้นที่ในเขตชลประทานโดยเกษตรกรทั้งหมดจะตองไดรับการดูและอยางทั่วถึง และ3) มีการดูแลถึง
คุณภาพน้ำมีการติดตามคุณภาพน้ำ สารพิษตางๆที่ระบายออกมาจากพื้นที่เกษตรกรรม น้ี ระบบชลประทาน
ของประเทศไตหวันมีการปรับใหญๆอยู 2  รูปแบบการจัดสรรน้ำในเขตชลประทานมี 2 รูปแบบคือรูปแบบการ
จัดสรรน้ำแบบรอบเวรโดยจายน้ำจากซายไปขวาใหน้ำไปยังทายน้ำคอยจายมายังตนน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ตอง
สงเขาพื้นที่เพาะปลูกและรูปแบบการปลูกขาวหมุนเวียนในปที่ปริมาณฝนนอยน้ำไมเพียงพอตอการปลูกแบบ
ในปปกติ โดยปลูกขาวสลับปลูกพืชชนิดอ่ืนเพื่อลดปริมาณน้ำ นอกจากน้ีกลาวถึงปจจัยที่ทำใหเกิดความสำเร็จ
ดานการจัดการน้ำขึ้นอยูกับปจจัยเร่ืองคนเปนหลักเชนสมาชิกมาจากเกษตรกรการใหความรวมมือรวมถึงการ
วิจัยและเทคโนโลยีที่มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษา การนำเทคโนโลยีเขามาชวยเปนตน สำหรับความทา
ทายของประเทศไตหวันก็เกมือนกบัหลายๆประเทศในภูมิภาคน้ีเชนเร่ืองการเงิน สิทธิในน้ำของภาคสวนตางๆ
ที่อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงในน้ำใช การแขงขันในเร่ืองการจัดการน้ำรวมถึงเกษตรกรที่เขาสูวัยสูงอายุเปน
จำนวนมากซึ่งเปนประเด็นที่คลายคลึงกันในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยดวย สำหรับมาตรการตางๆของ
ประเทศไตหวันเชนเร่ืองการปลูกพืชใชน้ำนอยมูลคาสูงสลับการปลูกขาว การประหยัดน้ำในระบบชลประทาน
โดยการปรับปรุงคลองสงน้ำ การใชระบบน้ำหยด การใช tot เขามาชวยการจัดการน้ำ มีแผนการสงน้ำใน
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หนาแลงแบบ regional fallow เพื่อใหสามารถดำเนินการเพาะปลูกไดในพื้นที่ขนาดเล็กลง โดยชวงกลางวันสง
น้ำใหพื้นที่เพาะปลูกสวนในชวงกลางคืนนำน้ำกลับไปเก็บในพื้นที่ได รวมถึงการใชสระน้ำขนาดเล็กกระจายทั่ว
พื้นที่ชวยในการเก็บน้ำในชวงปริมาณน้ำมีมากเกินความตองการและนำมใชสำรองไดในชวงที่ฝนขาดแคลน 
ทั้งน้ีทางประเทศไตหวันไดพยายามใชเทคโนโลยีมากขึ้นอยางระมัดระวังเพราะเทคโนโลยีมีราคาลงทุนคอนขาง
สูง สำหรับการเก็บรวบรวมขอมูลตองอาศัย sensors เปนจำนวนมากใหครอบคลุมพื้นที่เพื่อใหขอมูลแมนยำ
เพื่อใหเกิดการลงทุนที่คุมคาเปนตน   โดย รายละเอียดของการบรรยายแสดงในภาคผนวก 

 

การจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชน 

โดย คุณชิษณุวัฒน ศรีมณีขำ ผูกอต้ังบริษัทสรางสรรคปญญา จำกัด และ 

ดร.จิตราภรณ สมยานนทนากุล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ไดบรรยายถึงพัฒนาการจัดการน้ำระดับชุมชนที่ผานมา การดำเนินการวิจัยบทเรียนจากการลงงาน
ภาคสนาม รูปแบบของการจัดการน้ำชุมชนที่พบและขอสรุปบทเรียนที่ได รวมถึงขอเสนอแนะ โดยกลาวถึงวา
พัฒนาการบริหารจัดการน้ำตามยุคสมัยที่ผานมามี 4 รูปแบบ ไดแก 1)รูปแบบการจัดการน้ำโดยมังรายศาสตร 
ใชระบบเหมือง ฝาย 2)ระบบชลประทานราษฎร 3)ดวยหนวยงานตามภารกิจหนวยงาน จากการปฎิรูประบบ
ราชการ มีหนวยงานที่เกี่ยวของถึงกวา 30 หนวยงานในการบริหารจัดการน้ำ 4)หลังป 2550 มีการจัดการน้ำ
แบบมีสวนรวมในทุกภาคสวนจากระดับลางขึ้นบน และการใชกระบวนการวิจัยไปรวมในการจัดการ ใชการ
วิจัยทองถิ่นเขาไปในกระบวนการจัดการน้ำ เชนกรณีตัวอยางการจัดการน้ำโดยชุมชน (ต.แพรกหนามแดง / ต.
หวยสงสัย / ต.นาวัลเปรียง) บทเรียนการดำเนินงาน “กรณีตัวอยางพื้นที่ทอทองแดง” จากการดำเนินการวิจัย
เชิงพื้นที่พบวาการจัดการน้ำน้ันจะตองมีสวนรวมของชาวบานในพื้นที่น้ันๆ ชาวบานตองมีสวนรวมในการศึกษา
วิจัยและเก็บขอมูล เนื่องจากความหลากหลายของสภาพแหลงน้ำและการใชน้ำรวมถึงสภาพสังคมในแตละ
พื้นที่ไมเหมือนกัน และขอสรุปกรอบคิดที่ไดการบริหารจัดการน้ำชุมชนแบบมีสวนรวม นำผลจากการทำงานใน
พื้นที่ไปขยายผลทำงานรวมกับทางหนวยงานชลประทานเชนที่ คบ.ทอทองแดง โดยมีการนำเทคโนโลยี การ
เก็บขอมูลของชุมชนรวมกับทางเจาหนาที่ชลประทาน ทำใหเกิดความเขาใจและมสวนรวมในการจัดการน้ำ 
ความขัดแยงลดลง โดยผานกระบวนการดังกลาว นอกจากนี้ยังขยายไปถึงการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนที่เปน
ทางออกในการทำใหเกิดความเปนอยูที่ดีขึ้นของชุมชนโดยมีกระบวนการวิจัยที่มีสวนรวมของภาคสวนตางๆ
อยางแทจริง ผลสรุปคุณลักษณะชุมชนการบริหารจัดการน้ำที่ดี 10 คุณลักษณะ 1)มีการจัดต้ังกลุมองคกรผูใช
น้ำที่มีอำนาจหนาที่และระเบียบในการบริหารจัดการภายในที่ชัดเจน 2) คณะกรรมการมีความสามารถและ
ศักยภาพของในการบริหารจัดการน้ำชุมชน 3) มีระบบฐานขอมูลชุมชนเพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำ 4) มี
กระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำแบบมีสวนรวม 5) มีแผนการบริหารจัดการน้ำชุมชนที่สอดคลองกับ
ระบบภูมินิเวศ 6) มีระเบียบ / มาตรการของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำที่เปนที่ยอมรับรวมกันในการปฏิบัติ 

7) มีการจัดการดานการเง ินของกลุมในรูปแบบกองทุนเพื่อจัดการน้ำช ุมชน 8) มีกลไกการติดตามและ
ประเมนิผลการบริหารจัดการน้ำชุมชนแบบมีสวนรวม 9) มีกลไกการทำงานรวมกับภาคีเครือขาย และ 10)มี
การสงเสริมความรูและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนตอการบริหารจัดการน้ำ   นอกจากน้ีไดนำคุณลักษณะ
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ดังกลาวทั้ง10 ขอไปประเมินเกิดการประเมินคุณลักษณะชุมชนบริหารจัดการน้ำ 33ตำบลทั้งกอนการวิจัยใน
โครงการ มีอยูในกลุมระดับนอย 25 ตำบล ระดับกลาง 8 ตำบล ไมมีระดับมาก หลังจากที่ไดดำเนินการวิจัย
พบวามีระดับดีขึ ้นกวาชวงกอนดำเนินการวิจัย จากการดำเนินการวิจัยที่ผานมาหัวใจของความสำเร็จของ
กระบวนการจัดการน้ำของชุมชนอยูที ่กระบวนการพัฒนากลุม พัฒนาคน คนเปนหัวใจหลักของการจัดการ
เร่ืองน้ำ ขอเสนอแนวทางการพัฒนากลุมผูใชน้ำ/องคกรผูใชน้ำที่นำไปสูการบริหารจัดการน้ำและที่ดินเพื่อการ
แกไขปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ประกอบดวย 3 กิจกรรมหลักที่สำคัญไดแก 1) 

พัฒนาคน-กลุมคน 2) พัฒนาระบบขอมูล และ 3)พัฒนาระบบแผนตำบล โดยการดำเนินการตองมีการทำงาน
ที่เชื่อมโยงกันในจังหวัด การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนที่สอดคลองกับน้ำตนทุน การสนับสนุนปจจัยการผลิต
พื้นที่เปาหมาย โดยมีฐานคิดสำคัญ : การมีสวนรวม / ความเหลื่อมล้ำทางสังคม / การบริหารจัดการน้ำและ
ที่ดิน / เศรษฐกิจฐานราก / Partnership / SDG รายละเอียดของการบรรยายแสดงในภาคผนวก 

 

River Basin Water Management under Extreme and Climate Change Impact 
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 ไดบรรยายถึง การพัฒนาการจัดการน้ำในระดับลุมน้ำในประเทศญี่ปุนมีการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ end to end เร่ิมจากการวิเคราะหภูมิอากาศโลก มาวิเคราะหสภาพทางอุทกวิทยาและการจัดการน้ำ 
รวมถึงการสรางแบบจำลองการวิเคราะหผลกระทบตอสภาพเศรษบกิจและสังคม ซึ่งไดกลาวถึงวิธีการวางแผน 
วิธีการใชงาน กฎหมาย ระเบียบ องคการ (จากทางราชการ ลุมน้ำ จังหวัด หนวยงานทองถิ่น) แนวโนมของ
ผลกระทบที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิธีรับมือ (กรณีศึกษาใน Shikoku Area) รูปแบบการ
จัดการน้ำใหมภายใตผลกระทบที่รุนแรงและ CC พรอมไดมีขอเสนอแนะคำแนะนำในเรื ่องการจัดการน้ำใน
ระดับลุมน้ำโดยมีการบรรยายถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในภูมิภาคน้ีวาจะเกิดสภาพแหง
แลงและฝนตกหนักมากขึ้นและตองมีการเปดเผยขอมูลใหสาธารณะมากขึ้น อิทธิพลของโครงสรางทาง
เศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาค เชน อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต จำนวนประชากรในอนาคต 
โครงสรางพื้นที่เพาะปลูกในอนาคต มีผลกระทบอยางมากตอความตองการน้ำ เมืองที่มุงเนนอุตสาหกรรมการ
บริการมีผลกระทบเพียงเล็กนอยจากสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม แตเมืองที่มุงเนนอุตสาหกรรมการ
ผลิตมีผลกระทบอยางมาก เน่ืองจากความตองการน้ำที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตมีผลกระทบอยาง
มากจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การจำลองดวยกรณีรวมของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมทำใหเมืองตางๆ มีความแตกตางกันคอนขางมาก ดังน้ันจึง
ตองดำเนินนโยบายการปรับตัวในรัฐบาลทองถิ่นแตละแหงดวยการจำลองทองถิ่นแตละคร้ัง ดังน้ันทางเลือกใน
การปรับตัว ไดแก สถานการณทางเศรษฐกิจสังคม การเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิต การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
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เมือง บางเมืองไดรับผลกระทบมหาศาลจากโครงสรางทางเศรษฐกิจและสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม 
นอกจากนี้เรายังตองมีการควบคุมภาระของประชาชน บริษัท เพื่อใหไดระดับการบริการและคาใชจายที่
เหมาะสม โดยอาศัยเคร่ืองมือการจำลองสภาพที่จะเกิดในภาวะที่มีความรุนแรงสูงสุดทั้งสภาพแลงและสภาพ
ทวมจะทำใหสามารถเตรียมการรับมือการเตรียมความพรอมเพื่อจัดการใหภาวะดังกลาว   
 นโยบายการปรับตัวเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติที่เกี่ยวของกับน้ำ ในป2015 

ทางกระทรวง Land transportation and Tourism ใชแนวคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากในการเตรียมการใน
สถานการณเลวรายที่สุดที่จะเปนไปไดนอกเหนือจากสมมติฐานการออกแบบทางวิศวกรรมที่ใชอยู มีการเตรียม
ตัวสำหรับเหตุการณที่คอชิดวานาจะเกิดขึ้น เตรียมการสำหรับเหตุการณ maximum possible case เชน
ปริมาณฝนตกที่สูงมากจากแบบจำลองตางๆที่ใช เกินกวาสมมติฐานที่เราใชในการออกแบบทางวิศวกรรมที่
ผานมา รวมไปถึงในกรณีที่รุนแรงยิ่งกวาที่เปนกรณีสมมติ สิ่งที่สำคัญยิ่งกวาในการบริหารจัดการคือการกำหนด
นโยบายภายใตความไมแนนอนตางๆเหลานี้คือการทบทวนไมวาจะเปนเรื ่องนโยบายและแผนรวมถึงการ
บริหารจัดการอางเก็บน้ำ การดำเนินการโครงสรางพื้นฐานตางๆ ควรมีการทบทวนเปนระยะ เน่ืองจากมีความ
ไมแนนอนสูงขึ้นจากสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และไดยกตัวอยางเชนการบริหารอางเก็บน้ำมีการ
วางแผนวาจะตองมีอุโมงชวยในการระบายน้ำเพื่อชวยเก็บกักน้ำในชวงที่มีฝนตกหนักจะไดเก็บน้ำไดมากขึ้น 
โดยมีการใชแบบจำลองในการคาดการณปริมาณฝนมาใช  
 สำหรับกฎหมายและการพัฒนาการดานกฎหมายที่เกี่ยวของรวมถึงโครงสรางในการบริหารจัดการน้ำ 
ในชวงแรกตัว กม.ที่เกี ่ยวของกับการจัดการน้ำจะเปน River acts ซึ่งเปนกม.ที่ไมคอยยืดหยุน ตอมามีการ
พัฒนาอยางตอเน่ืองโดยมีประเด็นเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้น รวมถึงสงเสริมการตระหนักรูของ
ภาคประชาชนและมีการรับฟงผูมีสวนไดสวนเสียมากขึ้น โดยที่ในตัวกม.ที่เกี ่ยวของกับอุทกภัย ในปจจุบัน
หนวยงานรัฐบาลที่เปนหนวยงานกลาง ตองทำหนาที่ในการใหขอมูลรวมถึงขอมูลคาดการณฝนและอุทกภัยที่
จะเกิดขึ้น โดยหนวยงานทองถิ่นก็จะใชในการวางแผนรับมือและบรรเทาภัยที่จะเกิดในพื้นที่ทั้ง108ลุมน้ำหลัก
ในประเทศ ในสวนประกอบที่สำคัญคือคณะกรรมการลุมน้ำ ประกอบดวยประชาชนในพื้นที่ ผู เชี ่ยวชาญใน
สาขาตางๆเชนแหลงน้ำ เกษตร วัฒนธรรมประวัติศาสตรเปนตน ซึ่งจะเห็นวามีความหลากหลายและ
ครอบคลุมไปทุกดานมาทำงานรวมกัน มีขอสังเกตวาทางผูแทนของหนวยงานรัฐสามารถเขารวมประชุมรับฟง
ไดแตไมอนุญาติใหนำเสนอจนกวาที่ประชุมจะอนุญาติใหพูด ในสวนการจัดสรรน้ำมีกม.ที่เปน advances 

water development ซึ่งพูดถึงสิทธิในการใชน้ำมี 2 ลักษณะ คือ right to use water กับ practical right 

to use water จะอางอิงน้ำที่เคยใชในแตละผูใชน้ำในอดีต ในชวงของภัยแลงก็มีคณะกรรมาการที่ดูแลในเร่ือง
การปรับ water demand ในแตละลุมน้ำมาประชุมและหาขอตกลงรวมกัน รายละเอียดของการบรรยาย
แสดงในภาคผนวก 
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River basin management under risk map 

โดย ผศ.ดร.พงษศักด์ิ สุทธินนท คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ไดบรรยายถึงแผนที่ความเสี่ยงและการจัดการลุมน้ำ (สำหรับการวางแผนและการดำเนินงานในกรณี
สุดโตงและ CC) การนำแผนที่ความเสี่ยงไปประยุกตใชกับลุมน้ำเพื่อการวางแผนและการดำเนินงานภายใต
กรณีศึกษาสุดโตงและ CC ในที่ราบภาคกลาง(วิธีกำหนดสถานการณการพัฒนาเศรษฐกิจเชน ชองโหว, gdp 

เปนตน และผลกระทบ CC ดานเศรษฐกิจ (เสียหาย ขาดทุน) ดานสังคม โดยกลาวถึงภาพรวมของการพัฒนา
ประเทศที่สะทอนมาทางคา GDP ของปตางๆในไทมไลนที่เกิดหตุการณวิกฤตโดยเฉพาะเร่ืองน้ำทวม น้ำแลงที่
ผานมา ความเสียหายเมื่อตีเปนมูลคาบาทในเหตุการณวิกฤตเชนน้ำทวม โควิท การนำงานวิจัยที่มีการนำแผนที่
ความเสี่ยงไปประยุกตใชกับลุมน้ำเพื่อการวางแผนและการดำเนินงานภายใตกรณีศึกษาสุดโตงและ CC ในงาน
ของทาง สทนช ซึ่งไดนำไปสอบทานกับการสำรวจของทางสำนักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง พบวามีคา
ใกลเคียงกัน ซึ่งสามารถนำมาใชเพื่อดำเนินมาตราการจัดการและรับมือที่เหมาะสมที่สอดรับกับลักษณะเศรษบ
กิจและสภาพสังคมเชิงพื้นที่ไดตอไป รายละเอียดของการบรรยายแสดงในภาคผนวก 

 

ประเด็นแลกเปลี่ยน 

ไดมีการแลกเปลี่ยน และสอบถามในประเด็นตางๆดังน้ี 

ชวงที่ 1 (Prof. MingDaw SU คุณชิษณุวัฒน ศรีมณีขำ   และดร.จิตราภรณ สมยานนทนากุล) 
- เกษตรกรไมตองจายคาบำรุงรักษา ? 
- ชลประทานจะไดรับเงินจากรัฐบาล ทัศนคติของเกษตรกรเปลี่ยนไปหรือไม ? 
- เมื ่อขยายขอบเขตของพื้นที่ชลประทานไปยังเกษตรกรภายนอก จะหาน้ำชลประทานใหกับเกษตรกร

ภายนอกไดอยางไร ? 
- ตองการใบอนุญาตและจายคาสูบน้ำเพื่อการชลประทานหรือไม? 
- อะไรเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรในการติดตามพื้นที่รกรางหรือตามพื้นที่ ? 
- สำหรับแผนยุทธศาสตรการปฏิวัติที ่กำลังดำเนินอยู การปรับตัวในพื้นที่เปนปญหาที่ซับซอนมาก 

เนื่องจากตองอาศัยการบูรณาการของเกษตรกร สมาคมการเกษตร รัฐบาลทองถิ่น กระทรวงเกษตร 
สำนักน้ำกระทรวงวิทยาศาสตรและนวัตกรรม และสถาบันการศึกษา เปาหมายเชิงกลยุทธคืออะไรและ
ในกรอบเวลาใด หนวยงานใดประสานงานการดำเนินการตามแผนและรัฐบาลจะจัดหางบประมาณ
โดยรวมอยางไร 

- คุณ (และเกษตรกร) มีวิธีแกปญหาจากธรรมชาติที่สงเสริมการแทรกซึม/เติมน้ำใตดินเพื่อตอสูกับการ
ขาดแคลนน้ำหรือไม 

- เปนไปไดหรือไมที ่แผนเหลานี้จะใชเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการลดความเสี่ยงจากน้ำทวมหรือการ
จัดการความเสี่ยงจากน้ำทวม คุณคิดวาการแทรกแซงของรัฐบาลทั้งในระดับทองถิ่นหรือระดับประเทศ
จะเกี่ยวของหรือไม ไกลแคไหน ? 
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- เกี่ยวกับคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในประเทศของคุณ มีการใชการวัดติดตาม
แบบใด หรือเพียงแครอใหผูแจงเบาะแสแจงปญหาเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น 

ชวงที่ 2 (Prof. Seigo NASU และ ผศ.ดร.พงษศักด์ิ สุทธินนท) 
- คุณแนะนำใหปรับเปลี่ยนการออกแบบเขื่อน Sameura เพื่อรองรับบางสถานการณเมื ่อไมสามารถ

ควบคุมน้ำทวมตาม GCM ไดหรือไม? 
- จำเปนตองม ีการปรับเปลี ่ยนการปองกันตัวเองสำหรับการปรับตัวในทองถิ ่นและชวยกรุณาให

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหาน้ีไดไหม (เกษตรกร หนวยปกครองสวนทองถิ่น มหาวิทยาลัยทองถิ่น 
ภาคเอกชน..) 

- ขอทราบไดไหมวาฝายใดที่เกี่ยวของในการพัฒนาจรรยาบรรณเมื่อเกิดอุทกภัย? บทบาทของภาคเอกชน
ในกระบวนการน้ี ? เน่ืองจากทานไดกลาวถึงเมืองหน่ึงวาเปนเมืองอุตสาหกรรม 

- กฎหมายไดรับการรับรองอยางเปนทางการ/กระแสหลักเปนนโยบาย/ระเบียบของเมือง/เทศบาลในลุม
น้ำแหงน้ีแลวใชไหม 

- จะผลักดันกฎหมายน้ีเปนขอบังคับไดอยางไร? 
- เนื ่องจากเรากำลังพ ูดถ ึงการจัดการลุ มน้ำแบบบูรณาการ คุณมีผ ู  เช ี ่ยวชาญดานน้ำบาดาลใน

คณะกรรมการลุมน้ำหรือไม? 
- วิธีการคัดเลือกกรรมการปรับความตองการน้ำ ? 
- ทีมงานของคุณไดเสนอมาตรการในการบรรเทาอุทกภัยโดยการสงเสริมการแทรกซึมไปยังชั้นหินอุมน้ำที่

อยูดานลาง ซึ่งจะชวยแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำในชวงฤดูแลงไดหรือไม 
 

 
รูปท่ี 3-23 การนำเสนอกรอบการดำเนินงานวิจัยภายใตแผนงานยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead)  

ดานสังคม (แผนงานการบริหารจัดการน้ำปที่ 2) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
โดย รองศาสตราจารย ดร. สุจริต คุณธนกุลวงศ 
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รูปท่ี 3-24 การนำเสนอในหัวขอ Community water management in Taiwan 

โดย MingDaw SU, Ph.D., Professor(Retired) 

 

 
 

รูปท่ี 3-25 การนำเสนอในหัวขอการจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชน 

โดย คุณชิษณุวัฒน ศรีมณีขำ ผูกอตั้งบริษัทสรางสรรคปญญา จำกัด และดร.จิตราภรณ สมยานนทนากุล 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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รูปท่ี 3-26 การนำเสนอในหัวขอ River Basin Water Management under Extreme and  

Climate Change Impact โดย Seigo NASU 

 

 
รูปท่ี 3-27 การนำเสนอในหัวขอ River basin management under risk map 

โดย ผศ.ดร.พงษศักด์ิ สุทธินนท 
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รูปท่ี 3-28 บรรยากาศการบรรยาย 
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3.6 Water Administrative Structure Reform and Development 

 การบรรยายในหัวข อ Water Administrative Structure Reform and Development จัดข ึ้นเมื่อ
วันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 13.30 – 17.00 น. ในรูปแบบออนไลนผานระบบ  Zoom โดยมีเอกสารประกอบการ
บรรยาย ดังแสดงในภาคผนวก 10 

 

Water Policy Reform in South Korea 

Professor Seungho Lee, GSIS, Korea University 

 การบรรยายโดย Professor Seungho Lee มีประเด็นสำคัญประกอบดวย ความเสี่ยง กรอบนโยบาย
ดานน้ำ การปฏิรูปนโยบายดานน้ำปค.ศ. 2018 และแนวทางเพื่อมุงสูความมั่นคงดานน้ำ โดยประเด็นแรกคือ 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สงผลใหรูปแบบฝนเปลี่ยนแปลง จำนวนวันที่ฝนตกลดลง 
การเพิ่มขึ้นของการเกิดฝนตกหนักในชวงเวลาที่สั้นและเฉพาะพื้นที่ และความถี่ของการเกิดฝนตกหนักเพิ่มมาก
ขึ้น ในสวนของภัยแลงก็มีความรุนแรงมากขึ้นและมีระยะเวลาที่ยาวขึ้น โดยเฉพาะในปค.ศ. 2015  
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเกาหลีใต มีโครงสรางพื้นที่หลักประกอบดวย อางเก็บน้ำขนาด
ใหญ (20 แหง) ที่เปน multi-purpose อางเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 17,000 แหง ระบบน้ำตนทุนแบบ 
multi-regional ระบบการจัดการคุณภาพน้ำใน 4 ลุมน้ำหลัก แตหลังจากเหตุการณฟนอลรั่วไหลในแมน้ำ 
Nakdong สงผลใหมีการใหความสำคัญกับ ecosystem services เพิ่มมากขึ้น 

 ปค.ศ. 2018 ประเทศเกาหลีใตไดมีการปฏิรูปโครงสรางหนวยงานที่เกี ่ยวของกับระบบการจัดการน้ำ 
โดยรูปแบบโครงสรางกอนการปฏิรูปแสดงดังรูปที่ 3-29 เมื่อมีการปฏิรูปไดถายโอนภาระหนาที่และงานดาน
การจัดสรรน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคจากกระทรวง Ministry of Land, Infrastructure and Transport มายัง 
Ministry of Environment เพื่อลดความซ้ำซอนของการบริหาร ความซ้ำซอนของงบประมาณ และลดความ
ขัดแยง และเพิ่มความสำคัญและอำนาจการจัดการน้ำของ Ministry of Environment โดยมีภารกิจครอบคลุม
น้ำตนทุน การบริหารอางเก็บน้ำ การบริหารจัดการ multi-regional น้ำเพื่อภาคอุตสาหกรรม น้ำตนทุนใน
ทองถิ่น การจัดการคุณภาพน้ำ/น้ำเสีย น้ำใตดิน รวมถึงการรักษาคุณภาพและระบบนิเวศนทางดานน้ำและ
สิ่งแวดลอม ในกระทรวงเดียว  
โครงสรางระบบการจัดการน้ำหลังการปฏิรูปแสดงดังรูปที่ 3-30 และ 3-31 ซึ่งมีกระทรวงที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 กระทรวง มีการตั้ง National Water Council คณะกรรมการลุมน้ำ 4 ลุมน้ำ
หลัก ที่ประสานเชื่อมโยงกับทองถิ่น ภาคประชาสังคม และหนวยงานตาง ๆ โดยกระบวนการปฏิรูปเกิดขึ้นได
เน่ืองจากแรงขับเคลื่อนทางการเมือง และแรงสนับสนุนจากภาคประชาสังคมดานสิ่งแวดลอม 
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รูปท่ี 3-29 โครงสรางหนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการน้ำกอนการปฏิรูป 

 

 

 

 
รูปท่ี 3-30 ระบบการจัดการน้ำหลังการปฏิรูป 
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รูปท่ี 3-31 โครงสรางหนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการน้ำหลังการปฏิรูป 

 

 สำหรับแนวทางเพื่อมุงสูความมั่นคงดานน้ำ ใชหลัก Integrated Water Resources Manage (IWRM) 

นโยบายและโครงการที่ครอบคลุมหลายมิติ ความสามารถในการฟนตัวจากภัยพิบัติดานน้ำอันเปนผลจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงสรางองคกรและกลไกในการประสาน Water-Energy-Food Nexus และ 
smart water management รูปที่ 3-32 แสดงการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเกาหลี
จากการมุงเนนการใชมาตรการเชิงโครงสราง ไปสูการใชมาตรการไมใชโครงสราง และใหความสำคัญกับ
กระบวนการมีสวนรวม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 
รูปท่ี 3-32 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเกาหลีใต 
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Development of Water Administrative Structure in Thailand 

Eathipol Srisawaluck 

Legal Advisor 

Office of The National Water Resources (ONWR) 

 การบรรยายโดยผูชวยศาสตราจารยอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ มีประเด็นสำคัญประกอบดวย โครงสราง
หนวยงานในการบริหารจัดการน้ำ ดานกฎหมาย แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 
– 2580) และแนวทางเพื่อมุงสูความมั่นคงดานน้ำและความยั่งยืน 

 กอนปค.ศ. 2002 ประเทศไทยมี 14 กระทรวง และ 1 สำนัก โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รับผิดชอบน้ำตนทุนเพื่อการเกษตร กรมชลประทานรับผิดชอบการกอสราง พัฒนา จัดสรรน้ำเพื่อการ
ชลประทาน โดยมีพื้นที่ชลประทานประมาณรอยละ 20 ของพื้นที่เกษตรกรรม เมื่อปค.ศ. 2002 ไดปรับ
โครงสรางเปน 20 กระทรวง บนหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการสาธารณะรูปแบบใหม ในสวนของ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ไดมีการต้ังกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใตกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 การพัฒนากฎหมายทรัพยากรน้ำและกฎหมายที่เกี ่ยวของสรุปดังรูปที่ 3-33 โครงสรางองคกรในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แสดงดังรูปที่ 3-34 

 
รูปท่ี 3-33 การพัฒนากฎหมายทรัพยากรน้ำและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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รูปท่ี 3-34 โครงสรางองคกรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย 

 

 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤติมีการต้ังศูนยเฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ การจัดสรร
น้ำมีการจัดลำดับความสำคัญโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ การแบงประเภทผูใชน้ำ ผังน้ำ และ
ในชวงภัยแลงรุนแรง มีขอกำหนดในการแบงปนน้ำ การทำแผนอุทกภัยและภัยแลงของคณะกรรมการลุมน้ำ 
และการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ำ แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
จัดทำโดยสทนช. ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 
 กฎหมายทรัพยากรน้ำมีวัตถุประสงคในการบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม
ของประชาชนและองคกรผูใชน้ำ ใหเกิดการจัดสรรน้ำที่เปนธรรมและการใชน้ำตามประเภทผูใชน้ำ ปองกัน
และบรรเทาปญหาภัยแลง อุทกภัย และคุณภาพน้ำ (น้ำเสีย) และการอนุรักษและพัฒนาทรัพยกรน้ำอยางเปน
ระบบ 

 ประเด็นทางโครงสรางและกลไก กฎหมายทรัพยากรน้ำตองการใหเกิดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน 
ดังนั้น การจัดตั้งองคกรจะเริ ่มจากขั้นตอนในการจัดตั้งองคกรผูใชน้ำ แลวจึงตั้งคณะกรรมการลุมน้ำ และ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติเปนลำดับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) เปนหนวยงานใหม มี
หนาที่ในการจัดทำนโยบายและแผน เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ และคณะกรรมการ
ลุมน้ำ เพื่อพิจารณา และทำหนาที่เปนฝายเลขาในการประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานทั่ว
ประเทศ ซึ่งสทนช. ยังมีจำนวนบุคลากรที่จำกัด ความเชี่ยวชาญของบุคลการเปนปจจัยที่สำคัญ เน่ืองจาก ฝาย
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เลขาของคณะกรรมการจำเปนตองมีองคความรูที่เกี ่ยวของ รวมถึงประสบการณทางดานกฎหมายและการ
บริหารจัดการ 
 แนวทางเพื่อมุงสูความมั่นคงดานน้ำและความยั่งยืน มีกลไกที่สำคัญ ไดแก การเรงการขับเคลื่อนการต้ัง
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ และคณะกรรมการลุมน้ำ 22 ลุมน้ำ เพื่อสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตาม
กฎหมาย รวมถึงการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน การดำเนินการตามแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยการติดตามประเมินผล และแกไขปญหาที่เกิดจาก
การดำเนินการโดยการประสานงานในทุกระดับตามเจตนารมณของกฎหมาย การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะในลุมน้ำที่มีการใชน้ำขามลุมน้ำ การทบทวนผลการปฏิบัติตาม
นโยบาย กฎหมาย แนวทาง เพื่อเปนการถอดบทเรียน และจัดทำขอเสนอในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติ 
และการปรับปรุงโครงสรางองคกรและกฎหมาย 

  

Water Management Transformation in Malaysia 

M Zaki M Amin 

Deputy Director General 

National Water Research Institute of Malaysia (NAHRIM) 

Ministry of Environment and Water (KASA) 

 การบรรยายโดย Dr. Zaki มีประเด็นสำคัญประกอบดวย ประเด็นปญหาทางดานทรัพยากรน้ำ นโยบาย
ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ำ โครงสรางหนวยงานในการบริหารจัดการน้ำของประเทศมาเลเซีย แผนพัฒนาฉบับ
ที่ 12 การปฏิรูป Water Services Management และแผนยุทธศาสตรในระยะยาว 

 ประเด็นปญหาทางดานทรัพยากรน้ำของประเทศมาเลเชีย ไดแก การขาดแคลนน้ำ ความตองการน้ำ
จากหลายภาคสวน non-revenue water สูง มลพิษทางน้ำ การบริหารจัดการที่แยกสวน อุทกภัย ความเสื่อม
โทรมดานสิ่งแวดลอม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ   
นโยบายท ี ่ เก ี ่ ยวข องก ับทร ัพยากรน ้ำ ประกอบด วย National policies, Federal Acts และ State 

Enactments and Ordinances โดยมีประเด็นหลักประกอบดวย การบริหารจัดการลุมน้ำและสิ่งแวดลอม 
การชลประทาน อุทกภัยและการระบายน้ำ การจัดการชายฝง การบริหารจัดการทรัพยากร และอุทกวิทยา
และทรัพยากรน้ำ สำหรับนโยบายในระดับประเทศที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ำ ไดแก National Policy on 

Climate Change (NPCC) ที่มุงสูการพัฒนาความสามารถในการฟนตัว (climate-resilience development) 

National Water Resources Policy (NWRP) ซึ ่งประกอบดวย 4 ประเด็นหลักไดแก ความมั ่นคงดาน
ทรัพยากรน้ำ ความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำ ความรวมมือ การเสริมสรางศักยภาพและการสรางความตระหนักรู 
การพัฒนาโครงสรางหนวยงานในการบริหารจัดการน้ำของประเทศมาเลเซีย แสดงดังรูปที ่ 3-35 และ
โครงสรางหนวยงานในการบริหารจัดการน้ำแสดงดังรูปที่ 3-36 โดย Ministry of Water and Environment 

(KASA) ดูแลทางดานน้ำตนทุน สิ่งแวดลอม น้ำเสีย การชลประทาน อุทกภัย ชายฝง แมน้ำ และ National 

Water Research Institute of Malaysia (NAHRIM) 
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รูปท่ี 3-35 การพัฒนาโครงสรางหนวยงานในการบริหารจัดการน้ำของประเทศมาเลเซีย 

 

 
รูปท่ี 3-36 โครงสรางหนวยงานในการบริหารจัดการน้ำ 

 

 แผนพัฒนาฉบับที่ 12 ของประเทศมาเลเซีย (2021 – 2025) ในบทที่ 8 Advancing Green Growth 
for Sustainability and Resilience ไดยกประเด็นการสรางความสามารถในการฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ในบทที่ 9 Enhancing Energy Sustainability and Transforming the Water 

Sector โดยเนนการประยุกตใช IWRM เพื่อมุงสูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความ
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มั่นคงและยั่งยืนดานน้ำ และทรัพยากรน้ำในการเปนโอกาสทางดานเศรษฐกิจ โดยมียุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร 
ดังแสดงในรูปที่ 3-37 

 

 
รูปท่ี 3-37 ยุทธศาสตรในการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรน้ำ 

 

 ประเทศมาเลเซียไดมีการปฏิรูป Water Services Management โดยการบริหารจัดการ water yield 

และ water risk เพื่อใหการบริการครอบคลุม คุณภาพน้ำมีความยั่งยืน ลดตนทุนในการดำเนินการและการ
ดูแลรักษา ลด non-revenue water (NRW) (ปริมาณ NRW อยูที่ 35.3% ในป 2017) และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินการของ water industry หนวยงานหลักที่เกี ่ยวของประกอบดวย รัฐบาล (นโยบาย) SPAN 

(regulation) PAAB (asset-ownership) และ State water operators 

 แผนยุทธศาสตรในระยะยาว 2020 – 2040 ของ Ministry of Water and Environment (KASA) 

แสดงดังรูปที่ 3-38 โดยมุงสู การสรางความเขาใจ IWRM ในทุกระดับและภาคสวน การพัฒนา Integrated 

Data Centre การใชเทคโนโลยี Water-Food-Energy Nexus ขอมูลความตองการน้ำ การปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาธุรกิจโมเดลเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
ดานน้ำ กลไกดานงบประมาณและการพัฒนาน้ำใหเปน economic sector 
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รูปท่ี 3-38 แผนยุทธศาสตรในระยะยาว 2020 – 2040 

 

3.7  Water Saving and Water Reuse in Fukuoka City 

 การบรรยายในหัวขอ Water Saving and Water Reuse in Fukuoka City จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 65 
เวลา 13.30 – 17.00 น. ในรูปแบบออนไลนผานระบบ  Zoom โดยมีเอกสารประกอบการบรรยาย ดังแสดง
ในภาคผนวก 11 

เน้ือหาการบรรยายทางวิชาการพิเศษสรุปไดดังน้ี 

 

Mr. Nagai Yohei Chief , Facility Coordination section, Sewerage Department, Fukuoka City 

Government นำเสนอเร่ือง “Reclaimed Water in Fukuoka City” 

 เมืองฟุกุโอกะเปนเมืองใหญทางตะวันตกเฉียงใตของญี่ปุน มีประชากรประมาณ 1.5 ลานคนบนพื้นที่ 
340 ตารางกิโลเมตรเกือบเทากันจากเมืองใหญในประเทศ (เชน โอซากาและโตเกียว) และเมืองสำคัญๆ ใน
เอเชียตะวันออก (เชน ปูซานโซล เซี่ยงไฮ ปกกิ่ง และไทเป) เปนสถานที่ที่เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนกับ
ประเทศในเอเชียอื่น ๆ  มากมายเที่ยวบินระหวางประเทศ ฟุกุโอกะมีความเจริญรุงเรืองมาอยางยาวนานใน
ฐานะประตูสูการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเน่ืองจากอยูใกลกับเอเชียทวีปและคาบสมุทรเกาหลี สำหรับเน้ือหาการ
บรรยายเกี่ยวกับ 1)เมืองฟุกุโอกะมีแหลงน้ำอยูนอย 2)ปญหาการขาดแคลนน้ำในฟุกุโอกะ 3)โครงการเมือง
อนุรักษน้ำ 4)สถานการณอุปทานน้ำประปาใชแลว 5)คุณภาพน้ำของน้ำที่นำกลับมาใชใหม 6)คาน้ำประปา 7)
ระบบบำบัดน้ำเสยี  
 สภาพปริมาณน้ำในเมืองฟุกุโอกะมีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,612 mm/year แตเมื่อคิดตอประชากรซึ่งมีมาก
ถึง 1.52 ลานคน จะมีปริมาณน้ำฝนตอประชากรเทากับ 361 ลบ.ม/ป/คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของ
ประเทศ(5,030ลบ.ม/ป/คน)และของโลก(15,085ลบ.ม/ป/คน)จะนอยกวามาก เกิดปญหาสภาพแลงอยางมาก
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ในป 1978 เขื่อนแหงขอด สภาพปจจัยที่สำคัญมาจาก การขยายตัวของเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากรและ
ดัดแปลงหองน้ำเขาหองน้ำชักโครก ซึ่งทำใหเกิดการขยายตัวของการใชน้ำ ดังน้ันทางเมืองจึงเกิดโครงการเมือง
อนุรักษน้ำ มีแนวทางที่เกี่ยวของกับแผนอนุรักษน้ำ คือสงเสริมเคร่ืองใชประหยัดน้ำ  การใชทรัพยากรน้ำอยาง
มีประสิทธิภาพ สงเสริมจิตสำนึกการประหยัดน้ำ และการสงเสริมการนำน้ำเสียที่ผานการบำบัดแลวมาใชซ้ำ 
- สงเสริมเคร่ืองใชประหยัดน้ำ   โดยน้ำที่ใชชักโครกตองไมเกิน 10 ลิตร มีการสงเสริมการแพรกระจาย

ของอุปกรณประหยัดน้ำ   
- มีระบบน้ำประปาในเมืองที่มีการจัดการอยางมีประสิทธิภาพศูนยควบคุมการจายน้ำ  ควบคุมการร่ัวไหล

ของน้ำผานอัตราการไหลและการควบคุมแรงดันน้ำ และการตอบสนองตอความผิดปกติของทอสงน้ำ
ต้ังแตเน่ินๆ มีอัตราการสูญเสียน้ำเพียง 2.6% ซึ่งนอยกวาประเทศไทยที่มีคาสูญเสียน้ำในระบบเทากับ 
33%  

- การสรางจิตสำนึกในการประหยัดน้ำ มีการจัดทำนิตยสารประชาสัมพันธ ขาวน้ำ โดยแจกจายใหกับผูใช
ทุกคน และมีบทความผูอานดานขาง “น้ำและเรา!”กระจายสูชั้นประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน 

- การสงเสริมการนำน้ำเสียที่ผานการบำบัดแลวมาใชซ้ำ มีโครงการตนแบบการรีไซเคิลน้ำเสียที่ผานการ
บำบัดแลวป 1979 ป2003.ประกาศใช “กฎหมายสงเสริมการประหยัดน้ำเมืองฟุกุโอกะ” กำหนดภาระ
ผูกพันในการติดต้ังระบบนำน้ำกลับมาใชใหม อาคารเปาหมาย ภายในเขตเมือง  5,000 ตารางเมตรขึ้น
ไป พื้นที่น้ำประปาที่ใชแลว 3,000 ตารางเมตรหรือมากกวา 

คาน้ำประปาที่ใชน้ำซ้ำจะนอยกวา 25-190 Yen/M3 ใหเงินอุดหนุนใชครอบคลุมประมาณ 50% ของตนทุน
เร่ิมตนสำหรับการปรับใชระบบน้ำซ้ำ และบรรยายถึงระบบ Chubu‐Sewage Treatment Plant พรอมวิดีโอ
แสดงสภาพในโรงบำบัด 

 

ศ. ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล ผูอำนวยการหนวยวิจัยดานการบำบัดของเสียเชิงนวัตกรรมและการนำน้ำ

กลับมาใชใหม คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  บรรยายเร่ือง โครงการวิจัยการจัดการ

ความตองการใชน้ำในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  มีเน้ือหาดังน้ี 

- แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ไดรับการสงเสริมเพื่อรองรับโครงการ Thailand 4.0 
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

- คาดการณปริมาณน้ำประปาไมเพียงพอจะสูงถึง 200 ลานลูกบาศกเมตรตอปในอนาคต (ในชวงฤดูแลง) 
- ดังน้ัน การวางแผนการจัดการน้ำอยางชาญฉลาดจึงมีความจำเปนอยางมากในการปองกันปญหาการ

ขาดแคลนน้ำหลังจากการดำเนินโครงการ EEC ทั้งหมด 
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 สภาพความตองการใชน้ำ 3 จังหวัดในป 2017 2027 2037เทากับ 4,167 ลาน ลบ.ม 5,481ลาน ลบ.ม
และ 5,775ลาน ลบ.ม ตามลำดับ จึงเปนเหตุใหมีการวิจัยการประหยัดน้ำและการใชน้ำซ้ำ โดยมีขั้นตอนดังน้ี  
1) ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการประหยัดน้ำและการนำน้ำกลับมาใชใหม เทคโนโลยีสำหรับอาคาร

พาณิชย อุตสาหกรรม ฯลฯ โดยการบูรณาการดานเทคนิค ดานกฎหมาย และดานเศรษฐกิจและสังคม  

2) เสนอแนวปฏิบัติเพื่อประหยัดน้ำ เชน สงเสริมการใชอุปกรณประหยัดน้ำในพื้นที่ EEC 

3) นำน้ำรีไซเคิลกลับมาใชใหม แหลงน้ำใหมในพื้นที่ EEC (การนำน้ำเสียจากครัวเรือนกลับมาใชใหม น้ำ
เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ) 

 มีขอเสนอนโยบายสิ่งแวดลอมใหมสำหรับเขต EEC ไดแก พรบ.สงเสริมการประหยัดน้ำ พระราชบัญญัติ
การนำน้ำเสียที่ผานการบำบัดแลวมาใชซ้ำ พระราชบัญญัติการเก็บน้ำฝน แนวทางการนำน้ำกลับมาใชใหม 
และแนวทางการติดต้ังระบบทอคูสำหรับอาคารใหม 
 เสนอสิ่งจูงใจดานสิ่งแวดลอมสำหรับโซน EEC ไดแก สงเสริมราคาน้ำซ้ำที่ถูกกวา สงเสริมอุปกรณ
ประหยัดน้ำราคาประหยัด สงเสริมการรับรองฉลากเขียวสำหรับองคกรสีเขียว และสงเสริมโครงการลดหยอน
ภาษีสำหรับโครงการประหยัดน้ำและรีไซเคิลน้ำ 
 กฎระเบียบใหมที่เสนอไดแก พรบ.สงเสริมการประหยัดน้ำและพ.ร.บ. การนำน้ำเสียที่ผานการบำบัด
แลวมาใชซ้ำ 

แผนปฏิบัติการที่เสนอเพื่อจูงใจทางเศรษฐกิจและมาตรการทางกฎหมายไดแก 
 ระยะที่ 1 (3ป) 

- ใหความรูและสงเสริมการถายทอดความรูเร่ืองการประหยัดน้ำและการใชน้ำซ้ำใน EEC 

- สงเสริมโครงการนำรองเร่ืองการประหยัดน้ำและการรีไซเคิลน้ำเสียในพื้นที่ EEC 

- สงเสริมแรงจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการดำเนินโครงการประหยัด
น้ำและการนำน้ำกลับมาใชใหมในพื้นที่ EEC 

- เตรียมรางกฎหมายสงเสริมการประหยัดน้ำและสงเสริมการใชน้ำซ้ำในพื้นที่ EEC 

 

 ระยะที่ 2 (2ป) 
- ประเมินการยอมรับของสาธารณชนในโครงการประหยัดน้ำและรีไซเคิลน้ำใน EEC 

- ประเมินโครงงานโครงการนำรอง 
- ประเมินโครงการแรงจูงใจทางเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC 

- สำรวจกลไกที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมการดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายที่เสนอ 

 

 ระยะที่ 3 (เตรียมเปดมาตรการทางกฎหมาย)   
- ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการประหยัดน้ำและพระราชบัญญัติการใชน้ำซ้ำ 
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 ผลที่คาดวาจะเกิดการประหยัดน้ำโดยมีการประหยัดน้ำในภาคเกษตรกรรมรอยละ 10 อุตสาหกรรม
รอยละ 15และครัวเรือน รอยละ 10 โดยมีการใชน้ำซ้ำ 100 ลาน ลบ.มตอปในป 2027 และ 250 ลาน ลบ.ม
ตอปในป 2037 

 

 
รูปท่ี 3-39 การนำเสนอในหัวขอ Reclaimed Water in Fukuoka City 

โดย Mr. Nagai Yohei 

Chief , Facility Coordination section, Sewerage Department, Fukuoka City GovernmentI 

 

 
รูปท่ี 3-40 การนำเสนอในหัวขอ Research Project on Water Demand Management in Eastern 

Economic Corridor (EEC) Zone โดย ศ. ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล 



66 

3.8 รายช่ือผูเช่ียวชาญในแตละประเด็นท่ีเก่ียวของกับการจัดการน้ำ  

นอกเหนือจากกิจกรรมการถายทอดความรูเพื ่อพัฒนานักวิจัยที่จัดขึ้นแลว โครงการฯ ยังไดรวบรวมรายชื่อ
ผูเชี ่ยวชาญในแตละประเด็นที่เกี ่ยวของกับการจัดการน้ำ ดังแสดงในตารางที่ 3-2 รวมถึงรายชื่อผูเขารวม
กิจกรรมการถายทอดแลกเปลี่ยนความรูในแตละคร้ัง (ภาคผนวก 12) เพื่อเปนฐานขอมูลในการสรางเครือขาย
และความเขมแข็งในการจัดการทรัพยากรน้ำ  
 

ตารางท่ี 3-2 รายชื่อผูเชี่ยวชาญในแตละประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ำ 
1) การทำนายสภาพอากาศ รายฤดู เพื่อบริหารจัดการน้ำ และภัยพิบัติ 

ช่ือ ตำแหนงและท่ีทำงาน รูป 

Dr. Takeshi Doi 

Japan Agency for Marine-Earth Science Technology 

(JAMSTEC) / Application Laboratory (APL)/Research Institute 
for Value-Added-Information Generation (VAiG), JAMSTEC  

(https://www.researchgate.net/profile/Takeshi-Doi)  

Prof. Dr. Lin Zhaohui 
Director of ICCES, IAP, CAS  

(http://sourcedb.iap.cas.cn/en/people/Scientist/200908/t2
0090805_2330349.html) 

 

Dr. John Furlow   

Director, International Research Institute for Climate and 

Society (IRI), The Earth Institute  

(https://www.earth.columbia.edu/users/profile/john-

furlow) 
 

Prof. Bin Wang 

Professor of Atmospheric Sciences,  International Pacific 

Research Center (IPRC)  

(http://iprc.soest.hawaii.edu/people/bin.php) 
 

Young-Mi Min 

Researcher, Climate Prediction Dept. Climate Services and 

Research Division APEC Climate Center   

(https://www.researchgate.net/profile/Young-Mi-Min) 

email: ymmin@apcc21.org 

 

Yun-Young Lee 
Researcher, APEC Climate Center  (https://www.apn-

gcr.org/person/yun-young-lee/) 
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2) การออกแบบและระบบจัดการเขื่อนแบบฉลาด  
ช่ือ ตำแหนงและท่ีทำงาน รูป 

Prof. Dr.  

Yasuto Tachikawa 

Professor In-Charge on Measures in Reponses for Super  

Typhoon, Enhancement of National Resilience against 

Natural Disasters, Cross Ministerial Strategic Innovation 

Promotion Program  

(https://www.ce.t.kyoto-

u.ac.jp/en/information/laboratory/water_resources) 
 

Prof. Dr. Tetsuya Sumi 

Water Resources Research Center, Disaster Prevention 

Research Institute, Kyoto University, Japan 

(http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/e/lU0jW)  

Dr. Daisuke Nohara 

Research Institute of Kajima Corporation, Japan 

(https://www.iahr.org/individual-
member/user?member_no=21790)  

Prof.Dr.Yu-Pin Lin 
Department of Bioenvironmental Systems Engineering, 

National Taiwan University E-mail: yplin@ntu.edu.tw 

 

Prof. Dr.  

Ke-Sheng Cheng 

Dept of Bioenvironmental Systems Engineering, National 

Taiwan University Email: rslab@ntu.edu.tw 
 

MingDaw SU,  

Ph.D., Professor 

Department of Bioenvironmental Systems Engineering 

National Taiwan University su.mingdaw@gmail.com 

 

Seigo NASU, Dr. Eng. 

Professor of Department of Economics and Management 

Director, Graduate School of Entrepreneur Management 

Course 

Director, Research Center for Social Management Systems 

President, None 

Profit Organization, Institute for Social Contribution 

nasu.seigo@kochi-tech.ac.jp 

 

M ZAKI M AMIN 

Deputy Director General National 

Water Research Institute of Malaysia (NAHRIM) 

Ministry of Environment and Water (KASA) 

mailto:zaki@nahrim.gov.my  
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Professor Seungho Lee 
GSIS, Korea University 

mailto:seungholee@korea.ac.kr 

 

Mr. Nagai Yohei 
Chief , Facility Coordination section, Sewerage Department, 

Fukuoka City Government 
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บทที่ 4 

การสื่อสารผลงานวจิัยเพ่ือการขับเคลื่อน 

 

 โครงการมีการขับเคลื่อนผลงานวิจัยผานสื่อหลากหลายชองทางแกหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน
ทุกระดับชั้น เพื่อใหนำองคความรูที ่ไดจากงานวิจัยไปใชงานจริงได สงผลใหเกิดการพัฒนาตนเองและการ
ขับเคลื่อนมาตราการที่เสนอใหกับประเทศชาติในภาพรวมได โดยไดผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารหรือนำเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมตางๆ ดังรายละเอียดที่แสดงไวในหัวขอ 4.1-4.3 
 

4.1 การจัดทำคลิปวิดีโอ 

 ลักษณะของคลิปวิดีโอที่จัดทำขึ้นมีทั้งหมด 9 คลิป โดยเปนการสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของกับงานวิจัย
นั้นๆ ประกอบภาพวิดีโอจากสถานที่ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถเห็นเรื ่องราวที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน การ
สัมภาษณจะมีมุมมองของทั้งนักวิจัย เกษตรกร ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
จากหนวยงานราชการ เปนตน รายการคลิปวิดีโอสถานที่ถายทำ และรายชื่อผูใหการสัมภาษณ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4-1 - ตารางที่ 4-2 และตัวอยางคลิปดังแสดงในรูปที่ 4-1 ถึง 4-8 และมีการเผยแพร ใน youtube 

ชื่อชอง: CU WRSRU หรือ  
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2qBZChb2KWJFr48dlK12gzJav0W6RikO 
 

ตารางท่ี 4-1 รายการคลิปวิดีโอสถานที่ถายทำ และรายชื่อผูใหการสัมภาษณ 
คลิปท่ี เรื่อง ผูใหสัมภาษณ สถานท่ีถายทำ วันท่ีถายทำ 

1. 
แนวทางการบริหารจัดการ
น้ำใน EEC โดยใชน้ำท่ี
บำบัดแลวใน
ภาคอุตสาหกรรมและ
ชุมชน 

รศ. ดร.บญัชา ขวัญยืน 
นักวิจัย 

- ม.เกษตรศาสตร 
กำแพงแสนจ.นครปฐม 
- สถานีสูบน้ำ เขื่อน
บางพระ จ.ชลบรุ ี

13 มิ.ย. 65 

 ผูแทนสำนักชลประทานท่ี 9 
สำนักชลประทานท่ี 9 

กรมชลประทาน 
22 มิ.ย. 65 

  
ผูประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- บ.ไทยนิปปอนฯ  
จ.ชลบุร ี
- บ.ซันโทรี่ฯ  
จ.ระยอง 

23 มิ.ย. 65 

  ศูนยถายทอด แสนสุข 
เทศบาลแสนสุข 
สถานท่ีขาดแคลนน้ำ 
สถานท่ีทดลองใชน้ำ 

24 มิ.ย. 65 

2. แนะนำเทคโนโลยีใหมใน
การประหยัดน้ำและการใช
น้ำบำบัดแลว 

รศ. ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล 

นักวิจัย 
อุทยาน 100 ปจุฬาฯ 15 มิ.ย. 65 

 
ผศ. ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน 
นักวิจัย 

โรงเรือนมหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบรุ ี 24 มิ.ย. 65 
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คลิปท่ี เรื่อง ผูใหสัมภาษณ สถานท่ีถายทำ วันท่ีถายทำ 

 

3. แนวทางการใชเทคโนโลยี
และพัฒนากลุมผูใชน้ำใน
เขตโครงการสงน้ำและ
บำรุงรักษาทอทองแดง 

ผูแทนกรมชลประทาน กรมชลประทาน 
8-10 มิ.ย. 
65 

 
คุณธีติธร จุลละพราหมณ 
นักวิจัย 

คบ. ทอทองแดง 16 มิ.ย. 65 

  
คุณศักดิเดชน แกววิเศษ 

เกษตรกรใน จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 15 มิ.ย. 65 

  

หัวหนาชลประทานโครงการสง
น้ำและบำรุงรักษาทอทองแดง 
จังหวัดกำแพงเพชร 

จ.กำแพงเพชร 15-17 มิ.ย. 
65 

  
หัวหนากลุมพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน 

จ.กำแพงเพชร 15-17 มิ.ย. 
65 

  
คุณอนนัต โฆษิตพิพัฒน 
เกษตรและสหกรณจังหวัด
กำแพงเพชร 

จ.กำแพงเพชร 15-17 มิ.ย. 
65 

4. 

การพัฒนาเทคโนโลยีใหม
ในการบริหารจัดการน้ำใน
เขตโครงการสงน้ำและ
บำรุงรักษาทอทองแดง 

ผศ. ดร.ภาณุวัฒน ปนทอง 
นักวิจัย 

โครงการสงน้ำ  
กำแพงเพชร 16 มิ.ย. 65 

5. แนวทางการใชเทคโนโลยี
ใหม ในการประยุกตใช 
การบริหารเขื่อนและพื้นท่ี
เพื่อการเพิ่มน้ำตนทุน 

รศ. ดร.ทวนทัน กิจไพศาลสกุล 

นักวิจัย 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

7 มิ.ย. 65 

 
ผศ. ดร.ไชยาพงษ เทพประสิทธ์ิ 
นักวิจัย 

ม.เกษตรศาสตร 
กำแพงแสน จ.
นครปฐม 

13 มิ.ย. 65 

  
รศ.ดร.อารยีา ฤทธิมา 
นักวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหิดลจ.
นครปฐม 

30 มิ.ย. 65 

6. 

การพัฒนาเทคโนโลยเีพื่อ
เพิ่มปริมาณน้ำตนทุนของ
เขื่อนหลักและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำในพื้นท่ี
ราบภาคกลาง 

คุณวันเพญ็ แกวแกมทอง 
ผูบริหารการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 

การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยจ.นนทบุร ี 10 มิ.ย. 65 

  
ดร.วัชระ เสือดี 
ผูบริหารกรมชลประทาน 

ศูนยปฏิบัติการน้ำ
อัจฉริยะ กรม
ชลประทาน 

10 มิ.ย. 65 

7. 
แนวทางการพัฒนากลุม
ผูใชน้ำอยางมีสวนรวมใน

รศ. ดร.เจษฎา แกวกัลยา 
ผูทรงคณุวุฒิดานทรพัยากรน้ำ 

อาคารจุฑามาศ เลขท่ี 
89/168-170 

ถนนวิภาวดีรังสิต 

12 ก.ค. 65 
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คลิปท่ี เรื่อง ผูใหสัมภาษณ สถานท่ีถายทำ วันท่ีถายทำ 

 

พื้นท่ีเขตชลประทานและ
นอกเขตชลประทาน 

ดร.สุรสหี กิตติมณฑล 

เลขาธิการสำนักงานทรพัยากร
น้ำแหงชาติ 

อาคารจุฑามาศ เลขท่ี 
89/168-170 

ถนนวิภาวดีรังสิต 

25-27 ส.ค. 
65 

  
คุณชิษนุวัฒน มณีศรีขำ 
นักวิจัย 

จ.นาน 

จ.ลพบุร ี

15 มิ.ย. 65 

27-29 มิ.ย. 
65 

  กลุมผูใชน้ำ จ.ลพบุร ี
27-29 มิ.ย. 
65 

8, 9 

สรุปผลวิจัยของผลงานแผน
งานวิจัยเข็มมุงดานการ
จัดการน้ำ ป2 (ภาษาไทย
และ อังกฤษ) 

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

29 สค. 65 

 

ตารางท่ี 4-2 รายชื่อผูใหการสัมภาษณแยกตามแผนงาน 

แผนงานวิจัยกลุมที่ 1 :  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ EEC  

    อยางเต็มรูปแบบ 

ช่ือ ตำแหนง 

นายทินกร เหลือลน ผูอำนวยการสำนักงานชลประทานท่ี 9 จังหวัดชลบรุ ี
รศ.ดร.บญัชา ขวัญยืน หัวหนากลุมวิจัยการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการน้ำเชิงพืน้ท่ีเพื่อรองรบั

การพัฒนาพืน้ท่ี EEC อยางเต็มรูปแบบ 

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นายณัฐวุฒิ งามวุฒิวงศ ผูจัดการอาวุโสบริษัท ซันโทรี่ เปปซ่ีโค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด 

นายจักรพงค ชูพยัคฆ ผูจัดการฝายผลิตบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) 
ดร.โกวิท สุวรรณหงส พี่เลี้ยงงานวิจัยโรงงานคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
รศ. ดร.ธงชัย  ศรีวิรยิรัตน ผูรวมโครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยบรูพา 
 นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลเมืองแสนสขุ จังหวัดชลบุร ี
นายสุรสีห  กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรพัยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) 
นายสิทธิชยั เมธาอาภานนท ผูจัดการฝายซอมบำรุง บริษัท ซันโทรี่ เปปซ่ีโค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด 

ผศ. ดร.ชาญยุทธ  กาฬกาญจน หัวหนาโครงการวิจัยการถายทอดเทคโนโลยแีละบมเพาะผูประกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพบนฐานการใชน้ำบำบัดจากชุมชน 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยับูรพา 
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ดร.สลิล  ชัน้โรจน ผูรวมโครงการวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยบรูพา 

รศ. ดร.สรรเพชญ  ชื้อนิธิไพศาล หัวหนาโครงการวิจัย การพัฒนาระบบอุปกรณตรวจจับสำหรับระบบ
สวนสาธารณะอัจฉริยะพรอมการอบรมการประหยัดน้ำในภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดการใชน้ำในพืน้ท่ี EEC 

ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ  คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คุณศักย  สกุลไทย ผูรวมโครงการวิจัย ผูบริหารแผนงานวิจัย หนวยปฎิบัติการวิจัยระบบการ
จัดการแหลงน้ำจุฬาลงการณมหาวิทยาลัย 

 

แผนงานวิจัยกลุมที่ 2 :  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและเครือขายองคกรการบริหารจัดการน้ำ ชลประทาน 

    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเขตพื้นที่ชลประทานทอทองแดง 
ชื่อ ตำแหนง 
ผศ. ดร.ภาณุวัฒน  ปนทอง หัวหนาโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเต็มร ูปแบบเพื ่อเพ ิ ่มประสิทธิภาพ

ระบบปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเกษตรกรรมในพื้นท่ีชลประทานทอทองแดง 
(สวนขยาย) 
ศูนยวิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสรางพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 

รศ. ดร.ทวนทัน  กิจไพศาลสกุล หัวหนาโครงการวิจัยโครงการประเมินศักยภาพและการใชน้ำบาดาลเพื่อการ
วางแผนระบบการบริหารจัดการน้ำ รวมกับน้ำผิวดินพื้นท่ีโครงการสงน้ำและ
บำรงุรักษาทอทองแดง 
ภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นายชวนินทร  สุภาษา ผูอำนวยการโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทอทองแดง 
นายธีติธร จุลละพราหมณ หัวหนาโครงการวิจัยโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและเครือขายองคกร การ

บริหารจัดการน้ำชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเขตพื้นท่ีชลประทานทอ
ทองแดง 

นายอนันต  โฆษิตพิพัฒน เกษตรและสหกรณจังหวัดกำแพงเพชร 

นายสมเกียรติ อุปการะ หัวหนาฝายวิศวกรรม โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทอทองแดง 
นายชิษนุวัฒน มณีศรีขำ หัวหนาโครงการวิจัยโครงการพัฒนากลไกการมีสวนรวมระหวางกลุมบริหาร

การใชน้ำชลประทานและหนวยงานองคกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ำ โครงการสงนำและบำรุงรักษาทอทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร 

บริษัท สรางสรรคปญญา จำกัด และ ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจังหวัด
สมุทรสงคราม 

นายศักดิเดชน  แกววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร 

นางสาวสุพัตรา  คลายทิม รองผูวาราชการจังหวัดกำแพงเพชร 



73 

นายจรัส  โพธิหวี ประธานกลุมผูใชน้ำ ต.หนองไมกอง  อ.ไทรงาม  จ.กำแพงเพชร 

นายสมุทร  ถาวร เกษตรกร สมาชิกกลุมผู ใช น้ำ บานแมยื ้อ ต.หนองไมกอง อ.ไทรงาม จ.
กำแพงเพชร 

นายสุรสีห  กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) 
 

แผนงานวิจัยกลุมที่ 3 :  การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำตนทุนของเขื่อนหลักและการบริหาร 
    จัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ราบภาคกลาง 
ชื่อ ตำแหนง 
นางวันเพ็ญ แกวแกมทอง หัวหนากองจัดการทรัพยากรน้ำศูนยบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ กฟผ. การ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ดร.วัชระ เสือดี ผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมชลประทาน (ดานบำรุงรักษา) กรมชลประทาน 

นายสุรสีห  กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) 
รศ. ดร.อารียา ฤทธิมา หัวหนาโครงการการปฏิบัติการระบบอางเก็บน้ำรูปแบบใหมสำหรับการบริหาร

จัดการน้ำตนทุนระยะยาวในลุมน้ำเจาพระยาใหญดวยเทคนิคปญญาประดิษฐ  
ภาคว ิชาว ิศวกรรมโยธาและส ิ ่ งแวดล อม  คณะว ิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ. ดร.ไชยาพงษ  เทพประสิทธ์ิ หัวหนาโครงการประเมินปริมาณความตองการน้ำและปริมาณน้ำผิวดิน เพื่อ
การบริหารจัดการน้ำในลุมน้ำเจาพระยา 
ภาคว ิชาว ิศวกรรมชลประทาน คณะว ิศวกรรมศาสตร  กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน 

รศ. ดร.ทวนทัน กิจไพศาลสกุล หัวหนาโครงการ การพัฒนาระบบการจัดการน้ำบาดาลสำหรับการวางแผน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำรวมกับน้ำผิวดินบริเวณดานเหนือ
ของท่ีราบภาคกลางตอนลาง 
ภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

แผนงานวิจัยกลุมที่ 4 :  งานสนับสนุนการขับเคลื่อนสูนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชาติ 

ชื่อ ตำแหนง 
รศ.ดร.เจษฎา แกวกัลยา ผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอำนวยการดานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
นายชิษนุวัฒน มณีศรีขำ หัวหนาโครงการแนวทางการพัฒนากลุมองคกรผูใชน้ำเพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำระดับพื้นท่ี 

บริษัท สรางสรรคปญญา จำกัด และ ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจังหวัด
สมุทรสงคราม 

นายสมุทร  ถาวร เกษตรกร สมาชิกกลุมผู ใช น้ำ บานแมยื ้อ ต.หนองไมกอง อ.ไทรงาม จ.
กำแพงเพชร 
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ปานเนตร  สุขสวาง ผูประสานงานโครงการและดูแลพื้นท่ีการบริหารจัดการน้ำ  20 ตำบล 

นายวิเชียร  บดีรัฐ ประธานกลุมผูผลิตปุยอินทรีย ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ  จ.กำแพงเพชร 

ผศ.น.สพ. ดร.วินัย  แกวละมุล อาจารยพี่เลี้ยงสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นายคำรณ นิ่มอนงค ผูประสานงานโครงการและดูแลพื้นท่ีการบริหารจัดการน้ำ  33 ตำบล 

นายสุรสีห  กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) 
สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน  

 

  

  
รูปท่ี 4-1 ตัวอยางคลิปวิดีโอ คลิปที่ 1 

 

  

  
รูปท่ี 4-2 ตัวอยางคลิปวิดีโอ คลิปที่ 2 
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รูปท่ี 4-3 ตัวอยางคลิปวิดีโอ คลิปที่ 3 

 

 

  
  

  
 

รูปท่ี 4-4 ตัวอยางคลิปวิดีโอ คลิปที่ 4 
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รูปท่ี 4-5 ตัวอยางคลิปวิดีโอ คลิปที่ 5 

 

 

  
  

  
รูปท่ี 4-6 ตัวอยางคลิปวิดีโอ คลิปที่ 6 
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รูปท่ี 4-7 ตัวอยางคลิปวิดีโอ คลิปที่ 7 

 

  

  

  
รูปท่ี 4-8 ตัวอยางคลิปวิดีโอ คลิปที่ 8-9 
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4.2 การเผยแพรขาวออกสื่อมวลชน และโทรทัศน 

 4.2.1 การเผยแพรผลงานวิจัยการจัดทำฐานขอมูลบริหารจัดการนำชุมชน ผานรายการขาว 3 มิติ ทาง
โทรทัศนชอง 3 ตัวอยางขาวที่เผยแพรดังแสดงในรูปที่ 4-9 

 

  
6 

 

 

  
รูปท่ี 4-9 ตัวอยางขาวที่เผยแพรผานรายการขาว 3 มิติ ทางโทรทัศนชอง 3 
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 4.2.2  การเผยแพรผลงานวิจัยการวางแผนรับมือน้ำทวม-น้ำแลง จ.ลพบุรี ผานรายการ5 อาสาเพื่อ
ประชาชน ทางโทรทัศนชอง 5ตัวอยางขาวที่เผยแพรดังแสดงในรูปที่ 4-10 

 

  
  

  
รูปท่ี 4-10 ตัวอยางขาวที่เผยแพรผานรายการ 5 อาสาเพื่อประชาชน ทางโทรทัศนชอง 5 

 

 4.2.3 การเผยแพรผลงานวิจัยการผลักดันแผนน้ำชุมชน ผนวกแผนพัฒนาทองถิ่น ลดปญหาภัยแลง ต.

ศรีบุญเรือง จ.ขอนแกน ผานรายการเร่ืองงายใกลตัว ทางโทรทัศนชอง MCOTตัวอยางขาวที่เผยแพรดังแสดง
ในรูปที่ 4-11 
 

  
  

  
รูปท่ี 4-11ตัวอยางขาวที่เผยแพรผานรายการเร่ืองงายใกลตัว ทางโทรทัศนชอง MCOT 
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4.3 การนำเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ/เวทีเสวนา 

นอกจากการจัดทำคลิปวิดีโอและบทความตีพิมพแลว นักวิจัยในแผนงานและประธานแผนงานไดนำเสนอผล
การศึกษาในเวทีตางๆ ดังน้ี 

 4.3.1  THA 2022 International Conference on Moving Towards Sustainable Water and 
Climate Management After COVID-19 วันที่ 26-28 ม.ค. 65 ในรูปแบบ Online นักวิจัยในแผนงานได
นำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพบทความใน Conference proceedings รวมทั้งสิ้น 12 บทความ ดังน้ี 

1) Predicting the Reservoir Inflow of Bhumibol Dam Using Xgboost Machine Learning 

Algorithm (AreeyaRittima)  

2) Tackling the 2021 Tropical Storm Dianmu Flood in The Greater Chao Phraya River Basin, 
Thailand: The Perspective Views through Co–run Exercise under the Spearhead Research 

Program (AreeyaRittima)  

3) Reducing Irrigation Water Requirements of the Chao Chet - Bang Yihon Operation and 

Maintenance Project by Defining New Cropping Calendar based on Time Series NDVI 

(ChuphanChompuchan) 

4) Weekly Groundwater Pumpage Estimation In Upper Central Plain Thailand via Artificial 

Neural Technique (ChokchaiSuthidhummajit and SucharitKoontanakulvong) 

5) An Extended-range Weather Forecast over Two Weeks Using A Coupled WRF-roms 

Model: A Case Study of Chao Phraya (CPY) River Basin (KanoksriSarinnapakorn) 

6) A Development of Soil Moisture Monitoring System for Increasing Irrigation Supply 

Efficiency Applied in Thorthongdaeng Operation and Maintanance Project, 

Kamphangphet, Thailand (PanuwatPinthong) 

7) The Optimal Irrigation Scheduling for Smart Farm via Real-time Sensor 

(SanphetChunithipaisan) 

8) Hybrid Neuro Fuzzy-based Reservoir Re-operation Model: Case Study of Bhumibol Dam 

In Thailand (Hybrid Neuro Fuzzy-based Reservoir Re-operation Model: Case Study of 

Bhumibol Dam in Thailand (AreeyaRittima) 

9) Estimation of Crop Water Requirement and Irrigation Efficiency Using Cloud–based Irrisat 

Application in the Lower Ping River Basin, Thailand (AreeyaRittima) 

10) Opinions and Perspectives in Chao Phraya Delta’s 2040 Development (SuttisakSoralump) 
11) Water Use Efficiency Improvement at Local Level via Training Process -Case Study in the 

Thor Tong Daeng (TTD) Irrigation Project Area, Kamphaengphet Province Thailand 

(ChitsanuwatManeesrikum and TeetitornChullapram) 



81 

12) Community Based Water Resources Management Criteria Towards SDGs 

(ChitsanuwatManeesrikum and PiyatidaRuangrassamee) 

 

 นอกจากน้ี ยังมีสวนรวมในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความมั่นคงดานน้ำ ในวันที่ 28 ม.ค. 
2565 โดย ผศ. ดร.ปยธิดา เรืองรัศมี ภาพบรรยากาศการประชุม ดังแสดงในรูปที่ 4-12 

 

  
  

  
รูปท่ี 4-12 บรรยากาศการประชุม THA2022 

 

 4.3.2  เวทีระดมความคิด วางแผนรับมือสถานการณน้ำทวม น้ำแลง จังหวัดนานจัดโดย วช. เมื่อวันที่ 
17 พ.ค. 65 โดยไดเผยแพรผานสื่อ Online รวม 61 ชองทาง ดังน้ี 
 

1. https://mgronline.com/science/detail/9650000046813 

2. https://www.thairath.co.th/news/local/north/2394622 

3. https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7054664 

4. http://www.oknation.net/blog/rosekia/2022/05/17/entry-2 

5. https://today.line.me/th/v2/article/1DVx2Dp 

6. https://thebangkoktimes.com/2565051804 

7. https://www.mojothainews.com/2022/05/blog-post_17.html 
8. https://www.thailandplus.tv/archives/535361 

9. http://www.autofocusnews.com/17342907/nrct-organizes-a-brainstorming-forum 

10. https://taekpradennews.blogspot.com/2022/05/blog-post_62.html 
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11. http://www.thailandtimes.net/2022/05/blog-post_85.html 
12. https://theworldnews.net/th-news/wch-cchabmuue-wuthisphaalngnaambanthuekkh-

tklngkhwaamrwmmuue-namkrabwnkaarwicchayaelaphathnaachwyainkaar-kkdhmaay 

13. https://th.postupnews.com/2022/05/NRCT-organizes-brainstorming-forum-plan-deal-

flood-drought-Nan.html 

14. https://m.facebook.com/108352374132310/posts/552570943043782?_rdr 
15. http://www.krungthepnews.com/society-news-event/nrct17may2022/ 
16. https://citynewsthai.com/news/%E0%B8%A7%E0%B8%8A-

%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8
%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0
%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%A7/ 

17. https://m.facebook.com/watch/?ref=watch_permalink 
18. https://m.facebook.com/watch/?ref=watch_permalink 
19. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=533036878456490 

20. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=415282640601694 

21. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1939668419755123 

22. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=558651175980932 

23. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1776153075920253 

24. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=736969480995534 

25. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=579124037135975 

26. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=603511727283465 

27. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1101043673777542 

28. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1198508110917424 

29. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1198508110917424 

30. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=371327648365646 

31. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1031065017521786 

32. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1031065017521786 

33. https://lifeandsciencenews.com/?p=12414 

34. https://hotspotstation111.com/archives/26717 

35. https://vt.tiktok.com/ZSdxpgQ33 

36. https://vt.tiktok.com/ZSdxgAQkQ/?k 
37. https://vt.tiktok.com/ZSdxGvr6c 

38. https://vt.tiktok.com/ZSdxcrGJe 
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39. https://vt.tiktok.com/ZSdxcVfsq 

40. https://youtu.be/XqayzUszYp4 

41. https://youtu.be/iEyBspqo1c0 

42. http://www.biztosuccess.com/archives/73765 

43. http://www.wannateller.com/archives/22870 

44. https://web.facebook.com/watch/737048116416039/512792000570300 

45. https://www.hilightdd.com/news/3620 

46. https://thaibizvision.com/archives/14873 

47. http://siamevent.com/all-event/?p=175182 

48. https://www.education4plus.com/home/?p=35313 

49. https://www.asiannewschannel1.com/?p=7639 

50. https://youtu.be/o3YivDMNqX4 

51. https://www.youtube.com/watch?v=XVLYXbWGc6U 

52. https://www.thaikufanews.com/สังคม-ภูมิภาค/วช-จัดเวทีระดมความคิด-ว/ 
53. http://www.xn--22ceam2gca3da8bob7fa9ckd74a6bi7g.com/?p=148781 

54. https://www.pimthai.co.th/111078 

55. https://www.anticrimemedia.com/2022/05/blog-post_84.html?m=1 

56. https://www.dmpanews.com/2022/05/blog-post_47.html?m=1 

57. http://www.108newstravel.com/2022/05/blog-post_18.html 
58. http://www.siamcoverage.com/siamcoverage-th/nrct-data-studio-202205 

59. https://www.ticknews.net/2022/05/nrct-data-studio-202205.html 
60. http://www.thinsiam.com/archives/161036 

61. http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366913 

 

 4.3.3  KWRA Conference วันที่ 20 พ.ค. 65 ในรูปแบบ Online  

 ประธานแผนงานไดนำผลงานวิจัยบางสวนในแผนงานที ่ 2 และแผนงานที่ 4 ไปนำเสนอในหัวขอ 
Improving Water Use efficiency in the Upper Central Irrigation Area in Thailand via soil moisture 

system and local water user trainingพร อมก ับต ีพ ิมพ บทความในวารสารการรประช ุมอ ีก ด  ว ย 

(Conference proceedings) 

http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366913
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รูปท่ี 4-13 บรรยากาศการนำเสนอใน KWRA Conference 

 

 4.3.4 การบริหารจัดการน้ำนานาชาติ“WATER AND WASTE MANAGEMENT INTERNATIONAL  

  CONFERENCE & EXPO THAILAND : WATER FOR LIFE (WWM)” วันที่ 16-17 มิ.ย. 65  
  ณ โรงแรม Miracle grand 

 ในวันที่ 17 มิ.ย. 65ประธานแผนงานไดนำเสนอภาพรวมของแผนงาน และผลงานวิจัยบางสวนภายใต
ห ั ว ข  อ  Water Resources Management System Innovations in Central Plain Thailand via NRCT 

Spearhead  Research Program ซึ่งประกอบดวยหัวขอยอย ดังน้ี  
1) Improving Water Use efficiency in the Upper Central Irrigation Area in Thailand via soil 

moisture system and local water user training (Project level) 

2) Bhumipol Dam Operation Improvement via Data Intelligence (Regional level) 

3) Overall pictures of Spearhead Research Program on WaterManagement 
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รูปท่ี 4-14 บรรยากาศการนำเสนอในการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ (WWM) 

 4.3.5 สัมมนาเชิงวิชาการ “2 ทศวรรษ ปภ. เพื่อกาวสูทศวรรษที่ 3” วันที่ 4-5ส.ค. 65  
  ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด คอนเวนชั่น ซึ่งจัดคูขนานกับ Online ผานระบบ Zoom 

 งานสัมมนาคร้ังน้ีจัดขึ้นโดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีหัวขอปาฐฏถาพิเศษ การเสวนา
ทางวิชาการซึ่งมีผูบรรยายจากหลากหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังแสดงในรูปที่ 4-15 ในงาน
สัมมนาเชิงวิชาน้ี ประธานแผนงานไดรับเชิญใหเปนผูบรรยายพิเศษ ในหัวของานวิจัยดานการบริหารจัดการน้ำ
เพื่อการแกไขปญหาอุทกภัย และ รศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท และ ผศ. ดร.ภาณุวัฒน ปนทอง นักวิจัยใน
แผนงานไดรับเชิญใหบรรยายในหัวขอนวัตกรรมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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รูปท่ี 4-15 ผูบรรยายในงานสัมมนาเชิงวิชาการ “2 ทศวรรษ ปภ. เพื่อกาวสูทศวรรษที่ 3” 

 4.3.6 6th Thai Water Expo: Thailand’s only International Exhibition and Conference on  

  Water and Wastewater Technology “Integrating Technology for Sustainable Water  

  Management”วันที่ 14-16 ต.ค. 65 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 

 ในงานน้ี มีนักวิจัยในแผนงาน รวมการเผยแพรผลการศึกษาวิจัยในหัวขอดังตอไปน้ี 

- วันที่ 14ต.ค. 65 ศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุลบรรยายหวัขอ Research on Demand Management in 

the Eastern Economic Corridor area (EEC) 

- วันที่ 16 ต.ค. 65 ดร.กนกศรี ศรินนภากร บรรยายหัวขอ เทคนิคใหมการทานายฝนลวงหนา 
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- วันที่ 16 ต.ค. 65 ผศ.ดร. ไชยาพงษ เทพประสิทธิ์ บรรยายหัวขอ เทคนิคใหมการจัดการการจัดสรรนา
ในลุมนาเจาพระยาตอนลาง 

- วันที่ 16 ก.ย. 65 รศ. ดร.อารียา ฤทธิมา บรรยายหัวขอ การใชเทคนิค AI ในการบริหารเขื่อนในลุมนา
เจาพระยาตอนลาง 

- วันที่ 16 ก.ย. 65รศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล บรรยายหัวขอ กรณีศึกษาการนาเทคโนโลยีอัตโนมัติ
มาใชจัดการนาในสวนสาธารณะขนาดใหญ 
 

 
รูปท่ี 4-16 ตัวอยางหัวขอการนำเสนอในงาน 6th Thai Water Expo 
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บทที่ 5 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการดำเนินงานของโครงการยอยท่ี 1-3 

 การดำเนินงานของโครงการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนแผนงานวิจัยเข็มมุงดานการจัดการน้ำ ปที ่ 2 ซึ่ง
ประกอบดวย 3 โครงการยอย สรุปไดดังน้ี 

 โครงการยอยที่ 1 การศึกษาทบทวนความรูเพื ่อการวางแผนงานวิจัย โดยนำขอมูลและวรรณกรรมที่
เกี ่ยวของกับการจัดการน้ำที่รวบรวมไดจากทั้งในประเทศและตางประเทศมาศึกษา ทบทวน และวิเคราะห 
รวมถึงถอดบทเรียนจากดำเนินงานวิจัยเข็มมุงดานการบริหารจัดการน้ำในปที่ 1 และเสนอแนะแนวทางการ
แกไขปญหา ซึ่งผลการศึกษาในโครงการยอยน้ีไดนำมาขยายผลโดยจัดทำเปนรายงานในประเด็นตางๆ ที่สำคัญ
ตอการขับเคลื่อนงานดานน้ำ รวมทั้งสิ้น 5 ประเด็น ดังน้ี  

1. การปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติดานน้ำ 
2. แนวทางการสงเสริมการใชระบบอัตโนมัติในการบริหารจัดการน้ำ 
3. การเปลี่ยนผานสูดิจิทัลในการบริหารจัดการน้ำ 
4. เปรียบเทียบองคกรการบริหารจัดการน้ำ 
5. แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำขอเสนอแนะการบริหารจัดการน้ำและที่ดินในระดับชุมชน เพื่อ

ลดความยากจนและเหลื่อมล้ำ 
โครงการยอยที่ 2 การถายทอดความรูเพื ่อพัฒนานักวิจัยและรับฟงความเห็น ผานกิจกรรมการ

บรรยายและเสวนาใหแกนักวิจัยดานน้ำ รวมไปถึงผูสนใจทั่วไป โดยเชิญผูเชี ่ยวชาญจากตางประเทศมาให
ความรู วิจารณผล และใหขอเสนอแนะตอผลวิจัย ใน 7 หัวขอ ดังตอไปน้ี 

1. ระบบการคาดการณสภาพภูมิอากาศรายฤดูกาล SINTEX-F  

2. Dam Operation Improvement through New Technologies: Sharing knowledges, 

Innovation and Operational Practices between Japan and Thailand 

3. Modernization of Irrigation Water in Basin Management via new Technology--

Taiwan and Thailand case studies 

4. Drought Monitoring and Water Resources Management Taiwan and Thailand Case 

Studies 

5. New Trends in Basin & Community Water Management 

6. Water Administrative Structure Reform and Development 

7. Water Saving and Water Reuse in Fukuoka City 
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โครงการยอยที่ 3 การสื่อสารผลงานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อน มีการผลิตสื่อหรือนำเสนอผลงายวิจัยผาน
หลากหลายชองทางเพื่อเผยแพรแกหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนทุกระดับชั้น เพื่อใหนำองคความรูที่ได
จากงานวิจัยไปใช งานจริงได สงผลใหเกิดการพัฒนาตนเองและการขับเคลื่อนมาตราการที ่เสนอใหกับ
ประเทศชาติในภาพรวมได โครงการฯ ไดผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารหรือนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมตางๆ 

ดังน้ี 

1. การจัดทำคลิปวิดีโอ จำนวน 9 เร่ือง ดังน้ี 

1) แนวทางการบริหารจัดการน้ำใน EEC โดยใชน้ำที่บำบัดแลวในภาคอุตสาหกรรมและ
ชุมชน 

2) แนะนำเทคโนโลยีใหมในการประหยัดน้ำและการใชน้ำบำบัดแลว 

3) แนวทางการใชเทคโนโลยีและพัฒนากลุมผูใชน้ำในเขตโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทอ
ทองแดง 

4) การพัฒนาเทคโนโลยีใหมในการบริหารจัดการน้ำในเขตโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทอ
ทองแดง 

5) แนวทางการใชเทคโนโลยีใหม ในการประยุกตใช การบริหารเขื่อนและพื้นที่ เพื่อการเพิ่ม
น้ำตนทุน 

6) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำตนทุนของเขื่อนหลักและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ราบภาคกลาง 

7) แนวทางการพัฒนากลุมผ ูใชน้ำอยางมีสวนรวมในพื้นที่ เขตชลประทานและนอกเขต
ชลประทาน 

 8, 9) สรุปผลวิจัยจากแผนงานวิจัยเข็มมุงดานการจัดการน้ำ ปที่ 2 (ภาษาไทย และอังกฤษ) 

 

2. การเผยแพรขาวออกสื่อมวลชน และโทรทัศน จำนวน 3 คร้ัง ดังน้ี 

1) การเผยแพรผลงานวิจัยการจัดทำฐานขอมูลบริหารจัดการนำชุมชน ผานรายการขาว 3 
มิติ ทางโทรทัศนชอง 3 

2) การเผยแพรผลงานวิจัยการวางแผนรับมือน้ำทวม-น้ำแลง จ.ลพบุรี ผานรายการ 5 อาสา
เพื่อประชาชน ทางโทรทัศนชอง 5 

3) การเผยแพรผลงานวิจัยการผลักดันแผนน้ำชุมชน ผนวกแผนพัฒนาทองถิ่น ลดปญหาภัย
แลง ต.ศรีบุญเรือง จ.ขอนแกน ผานรายการเร่ืองงายใกลตัว ทางโทรทัศนชอง MCOT 

 

3. การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ/เวทีเสวนา รวมทั้งสิ้น 6 งาน ดังน้ี  
1) THA 2022 International Conference on Moving Towards Sustainable Water 

and Climate Management After COVID-19 วันที่ 26-28 ม.ค. 65 ในรูปแบบ Online 
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นักว ิจ ัย ในแผนงานได นำเสนอผลงานว ิจ ัยและต ีพ ิมพบทความใน Conference 

proceedings รวมทั้งสิ ้น 12 บทความ และเปนผูนำการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับความมั่นคงดานน้ำ 

2) เวทีระดมความคิด วางแผนรับมือสถานการณน้ำทวม น้ำแลง จังหวัดนาน จัดโดย วช. 
และไดเผยแพรผานสื่อ Online รวม 61 ชองทาง เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65 

3) KWRA Conference ว ันที ่ 20 พ.ค. 65 ในรูปแบบ Online ประธานแผนงานได นำ
ผลงานวิจัยบางสวนในแผนงานที่ 2 และแผนงานที่ 4 ไปนำเสนอในหัวขอ Improving 

Water Use efficiency in the Upper Central Irrigation Area in Thailand via soil 

moisture system and local water user training พรอมกับตีพิมพบทความในวารสาร
การรประชุมอีกดวย (Conference proceedings) 

4) ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร น ้ ำ น า น า ช า ต ิ “ WATER AND WASTE MANAGEMENT 

INTERNATIONAL CONFERENCE & EXPO THAILAND : WATER FOR LIFE (WWM)” 

วันที่ 16-17 มิ.ย. 65 ณ โรงแรม Miracle grand โดยในวันที่ 17 มิ.ย. 65 ประธาน
แผนงานไดนำเสนอภาพรวมของแผนงาน และผลงานวิจัยบางสวนภายใตหัวขอ Water 

Resources Management System Innovations in Central Plain Thailand via 

NRCT Spearhead  Research Program 

5) สัมมนาเชิงวิชาการ “2 ทศวรรษ ปภ. เพื่อกาวสูทศวรรษที่ 3” วันที่ 4-5 ส.ค. 65 ณ 
โรงแรมอัศวิน แกรนด คอนเวนชั่น ซึ่งจัดคูขนานกับ Online ผานระบบ Zoom โดยใน
วันที่ 5 ส.ค. 65 ประธานแผนงานไดใหการบรรยายพิเศษในหัวของานวิจัยดานการบริหาร
จัดการน้ำเพื่อการแกไขปญหาอุทกภัย และ รศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท และ ผศ. ดร.
ภาณุวัฒน ปนทอง นักวิจัยในแผนงานไดใหการบรรยายในหัวขอนวัตกรรมด านการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6) นิทรรศการ 6th Thai Water Expo: Thailand’s only International Exhibition and 

Conference on Water and Wastewater Technology “ Integrating Technology 

for Sustainable Water Management”วั  นท ี ่  14-16 ต .ค. 65 ณ ศ ูนย การประชุม
แหงชาติสิริกิต์ิ โดยมี ศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล บรรยายหัวขอ Research on Demand 

Management in the Eastern Economic Corridor area (EEC) ดร.กนกศร ี  ศร ินน
ภากร บรรยายหัวขอ เทคนิคใหมการทานายฝนลวงหนา และ ผศ.ดร. ไชยาพงษ เทพ
ประสิทธิ์ บรรยายหัวขอ เทคนิคใหมการจัดการการจัดสรรนาในลุมนาเจาพระยาตอนลาง 

 

5.2 ขอสรุปการศึกษาของแผนงานท่ี 1-4 และขอเสนอแนะตอหัวขอวิจัยในอนาคต 

 ผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัยทั้ง 4 แผนงาน โดยอางอิงจากรางรายงานฉบับสมบูรณของแตละ
แผนงาน สรุปไดดังน้ี  
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 แผนงานท่ี 1  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ EEC  

    อยางเต็มรูปแบบ 

  การดำเนินงานในปที่ 2 ของแผนงานที่ 1 เปนการดำเนินงานตอเน่ืองจากปที่ 1 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดาน
สมดุลน้ำ ความมั่นคงของน้ำ ความเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ำในอนาคต และแนวทางที่ตองดำเนินการเพื่อ
เตรียมการลวงหนาในการปองกันไมใหเกิดการขาดแคลนน้ำในอนาคต ทั้งน้ีเปาหมายหลักของโครงการวิจัย คือ 
สามารถไดแนวทางการลดการใชน้ำในทุกภาคสวนรวมเฉลี่ยประมาณ 15 เปอรเซ็นต ผลการศึกษาพบวา 
ปริมาณความตองการน้ำทุกภาคสวนของพื้นที่ EEC ประกอบดวย การอุปโภค – บริโภค ทองเที่ยว และบริการ 

อุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม (เฉพาะในเขตชลประทาน) มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเกินกวาขีดความสามารถใน
การพัฒนาแหลงน้ำตามแผนพัฒนาที่มีศักยภาพจะดำเนินการของ สทนช. ดังนั้น การใชน้ำจากแหลงน้ำ
ทางเลือกอ่ืนๆ การลดการใชน้ำ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของแหลงน้ำเดิมจะเปนประเด็นสำคัญ
ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในเขต EEC โดยแนวทางเพื่อการนานาเสียกลับมาใชใหมของเมือง มี
ดวยกัน 3 โมเดล ไดแกโมเดลแรก คือระบบบาบัดน้ำเสียขนาดใหญ สาหรับชุมชนระดับเมือง ซึ่งจะมีปริมาณ
น้ำเสียคอนขางมาก โดยเพิ่มระบบการปรับสภาพน้ำ สามารถน้ำที่ไดกลับมาใชประโยชนใหมของเมือง โมเดล 
2 คือ ระบบบาบัดน้ำเสียแบบรวมหรือแบบกลุม (Cluster Treatment) สวนโมเดล 3 ระบบบาบัดน้ำเสียแบบ 
Individual เปนโมเดลสำหรับสถานประกอบการแตละอาคาร 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัยมีดังน้ี 

- การจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในเขต EEC ที่สมบูรณครอบคลุมในทุกมิติทั้งดาน Demand side, 

Supply side และ Operation เพื่อความชัดเจนในการทำงานรวมกันระหวาง สทนช. สกพอ. 
และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

- การจัดต้ังสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเพิ่มเติมในพื้นที่ EEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
การตอบสนอง และการดำเนินงานในพื้นที่ใหสามารถเปนไปไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ทันเวลา 

- การเสริมสรางความเขมแขงใหกรรมการลุมน้ำบางปะกงและลุมน้ำชายฝงทะเลตะวันออก โดย
การอบรมคณะกรรมการลุมน้ำในประเด็นตางๆ ที่มีความสำคัญ 

- การกำหนดบทบาทและหนาที่ของผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ำในเขต EEC มีความ
จำเปนและสำคัญมากทั้งในสภาพปจจุบันและอนาคต เพื่อไมทำใหเกิดชองวางในการบริหาร
จัดการน้ำในทุกสภาพและสถานการณน้ำ ซึ่งจะสงผลใหเกิดความราบร่ืน ความมีเสถียรภาพ และ
ความมั่นคงของการบริหารจัดการน้ำในเขต EEC ที่ครอบคลุมต้ังแตแหลงน้ำตนทุนจนถึงผูใชน้ำ
อยางครบวงจร 

- การผลักดันแนวคิดในการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนในเขตพื้นที่ EEC ซึ่งมีความพรอมใน
การลงทุน การปรับตัวและการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมในการพัฒนามากกวาภูมิภาค
อ่ืน และอาจเปนตนแบบในการพัฒนาภูมิภาคอ่ืน ๆ ตอไป 
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- การลดความตองการน้ำตนทุนจะเปนกระบวนการที่ดีที่สุดในการแกไขปญหาในระยะยาว โดยใช
กระบวนการนำน้ำเสียกลับมาใชเปนน้ำตนทุนผานกระบวนการ 3Rs + IoT และควรมุงเนนไปที่
โรงงานที่มีการใชน้ำมาก เชน มากกวา 100,000 ลบ.ม./ป หรือระบบบำบัดน้ำเสียของนิคม
อุตสาหกรรม เปนลำดับแรก  

- การลงทุนในเทคโนโลยีประหยัดน้ำและใชน้ำซ้ำมีความคุมคากวาการลงทุนจัดการน้ำดานอุปทาน
ดวยการสรางเขื่อนหรืออางเก็บน้ำใหม 

- มาตรการการจูงใจดานเศรษฐศาสตร เสนอแนะแนวทางของมาตรการสงเสริมที่เสนอ ภายใต
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ประกอบดวยการปรับปรุงมาตรการสงเสริมการ
ลงทุนที่มีอยูในปจจุบัน และใหมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการขอรับสิทธิและประโยชนเพื่อ
ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจะไดม ีความรู ความเขาใจ นอกจากนี ้ทาง
คณะผูวิจัยไดมีขอเสนอเพิ่มประเภทกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนใหครอบคลุมกิจการกลุม
อุตสาหกรรมหรือภาคบริการอ่ืนๆที่ใชน้ำมากที่ยังไมอยูในขายการไดรับการสงเสริมจากมาตรการ
ที่มีอยูในปจจุบัน 

- มาตรการทางดานกฎหมาย เสนอแนะวาจะตองผลักดันขอกฎหมายใหมๆ เพื่อตอบโจทยลดการ
ใชน้ำและนาน้ำกลับมาใช ใหมในพื ้นที่ EEC ประกอบดวย มาตรการบังคับที ่เสนอ ภายใต
พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกอบดวย (ราง) กฎกระทรวงการติดตั้งอุปกรณ
และสุขภัณฑเพื่อการประหยัดน้ำ และ (ราง) กฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อการนำนำ้ที่
ผานการบำบัดกลับมาใชใหม  

- มาตรการสงเสริมที ่จะช วยสนับสนุนใหบรรลุเป าหมายและสรางความมั ่นคงดานน้ำได  
ประกอบดวย การปรับปรุงมาตรการสงเสริมการลงทุนที่มีอยูในปจจุบัน การประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการขอรับสิทธิและประโยชน การเพิ่มประเภทกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 

- มาตรการนโยบายที่เสนอ ภายใตพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 
ประกอบดวยคณะกรรมการนโยบาย EEC ใชอำนาจตามมาตรา 9 นการดำเนินการเพื่อพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณะกรรมการนโยบาย EEC มีหนาที่และอำนาจตามมาตรา 
11 ในการกำหนดนโยบาย ออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตางๆ รวมถึงปฏิบัติการอ่ืนใดที่
เกี่ยวของเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

- การนำผลการศึกษาไปทดลองดำเนินการทันทีในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เห็น
ประโยชนและมีความพรอมในลักษณะ Sand Box ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- การกอสรางระบบรวบรวมนาของชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหมีปริมาณนาเสียเพียงพอตอ
การนาไปใชงาน ตองมีการจัดการและการดูแลบารุงรักษาเปนอยางดี เพื่อใหระบบมีเสถียรภาพ 

- วิธีการที่เหมาะสมสำหรับภาคเกษตรในการรับมือตอผลกระทบที่เกิดจากปญหาสภาวะแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งน้ำทวมและน้ำแลง คือ เกษตรกรตองปรับตัวใหสอดคลองกับปญหาที่ เกิดขึ้น 
เชน การใชน้ำทำการเกษตรนอยลง การเปลี่ยนแปลงพันธุพืช หรือการเปลี่ยนวิธีทาการเกษตร 
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เปนตน และภาครัฐจำเปนตองมีกิจกรรมการสงเสริมการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีและการตลาดที่เปน
รูปธรรม 

 

 แผนงานท่ี 2  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและเครือขายองคกรการบริหารจัดการน้ำชลประทาน 

    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเขตพื้นที่ชลประทานทอทองแดง 
 แผนงานที่ 2 มุงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำดวยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสรางการ
ปรับตัวเพื่อรับมือกับความแปรปรวนจากภาวะโลกรอนดวยงานวิจัยมีสวนรวม ในสวนของเทคโนโลยีไดขยาย
ผลการดำเนินงานจากปท ี ่  1 โดยติดตั ้งอ ุปกรณและระบบอัตโนมัติ ไดแก ประตูระบายน้ำอัตโนมัติ 
สถานีวัดระดับน้ำ สถานีวัดความชื้น เต็มพื้นที่คบ.ทอทองแดง มีการพัฒนาแบบจำลองน้ำใตดินเฉพาะบริบท
พื้นที่คบ.ทอทองแดงโดยการบูรณาการโจทยจากหนวยงานในพื้นที่เพื่อใชปริมาณน้ำใตดินไดอยางเหมาะสม
ตามศักยภาพและสถานการณปน้ำมาก ปน้ำปกติ และปน้ำนอย จากการนำเทคโนโลยีมาใชในคบ.ทอทองแดง
พบวา สามารถประหยัดน้ำตนทุนได และมีความคุมคาเชิงเศรษฐศาสตร ในสวนของการวางแผนบริหารจัดการ
น้ำไดพัฒนาฐานขอมูลองคกรผูใชน้ำใหครบทั้ง 78 ตำบลของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเปนการสนับสนุนการ
ปรับตัวขององคกรผูใชน้ำตอการทำงานในระบบ TWP (Thai Water Plan - ONWR) และไดยกระดับองคกร
ผูใชน้ำจำนวน 5 ตำบล ดวยการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก เพื่อลดการใชน้ำ เพิ่มผลิตภาพ ผลการดำเนินงาน
พบวา ชุมชนผูใชน้ำในคบ.ทอทองแดง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการสื่อสารและแบงปนน้ำ ชวยลดปญหา
ความขัดแยงระหวางตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  
 ขอเสนอแนะจากการวิจัยมีดังน้ี 

- ใชระบบทั้งหมดในโครงการคบ.ทอทองแดง เต็มรูปแบบ มีการประเมินผล 3 ป โดย วช. ใหการ
สนับสนุน 

- นำระบบอัตโนมัติและแนวทางการพัฒนากลุมผ ูใชน้ำขยายผลไปประยุกตใชก ับ คบ.วังบัว 
และคบ.วังยาง-หนองขวัญ 

- พัฒนาระบบฐานขอมูลน้ำบาดาล ปรับปรุงและประยุกตใชแบบจำลองน้ำบาดาล จัดทำเกณฑการ
ใช น ้ำร วมระหว างน ้ำผ ิวด ินและน้ำบาดาล  และเพ ิ ่มว ิจ ัยการเต ิมน ้ำใต ด ิน ร วมกับ 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ สทบ.7 

- ทำการเชื่อมโยงขอม ูล และสรางการจัดการขอม ูลเพื ่อการบูรณาการการทำแผนน้ำระดับ
จังหวัดโดยงานวิจัยแบบมีสวนรวม และใชการบูรณาการจากผลลัพธที่ตองการไปพัฒนาแผน 

- จัดตั้ง “ศูนยการเรียนรูดานการเกษตรแมนยำโดยใชเทคโนโลยี IOTs ในพื้นที่ชลประทาน” 
ภายในพื้นที่ของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทอทองแดง เพื่อเปนแหลงศูนยกลางในการ
ถายทอดองคความรูและกอใหเกิดการพัฒนาตอยอดไปดำเนินการในพื้นที่อ่ืนๆที่มีสภาพใกลเคียง
กันอยางยั่งยืน 

- พัฒนาเทคโนโลยี IOTs / เกษตรแมนยำ ภายใตแนวทางการจัดการรวมระหวางน้ำผิวดินและน้ำ
ใตดินที่อาศัยฐานขอมูลน้ำชุมชน โดยเนนตลาดเกษตรมูลคาสูงจากการรวมกลุมของเกษตรกร” 
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เพื่อใหเปนหมุดหมายในการจัดทำโครงการดานน้ำที่ตองการนำเสนอ เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณผานทองถิ่นจังหวัด/ผูวาราชการจังหวัด อนุกรรมการน้ำจังหวัด คณะกรรมการลุมน้ำ 
และคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ 

- พัฒนาขีดความสามารถของกลุมผูใชน้ำในการจัดทำโครงการดานน้ำที่ตองการนำเสนอ เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณผานทองถิ่นจังหวัด/ผ ูว าราชการจังหวัด อนุกรรมการน้ำจ ังหวัด 
คณะกรรมการลุมน้ำ และคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ 

 

 แผนงานท่ี 3  การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำตนทุนของเขื่อนหลักและการบริหาร 
    จัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ราบภาคกลาง 
 แผนงานที่ 3 มุงเนนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำตนทุนของเขื่อนหลักในลุมน้ำเจาพระยา 
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ราบภาคกลางใหมีประสิทธิภาพและเกิดการใชประโยชนสูงสุด โดย
การบูรณาการผลการศึกษาจาก 7 โครงการ และมีผลการศึกษาโดยสรุปดังน้ี 

(1) การพัฒนาแบบจำลองคาดการณฝนรายเดือนลวงหนา 6 เดือน เพื่อสนับสนุนงานของ สทนช.และ
สนับสนุนงานบริหารเขื่อน CO-RUN ผลการศึกษาพบวา การใชเทคนิค Ensemble Learning 

(AI) ในการปรับแกผลการคาดการณฝนรายเดือนสามารถสราง One-Map Monthly Rain 

Forecast ที่มีความแมนยำมากขึ้น 

(2) การประมาณการความตองการน้ำทุกภาคการใชน้ำและพยากรณขอมูลในอนาคต 

(3) การประเมินศักยภาพของน้ำผิวดินและน้ำใตดินในพื้นที่ศึกษาเพื่อสนับสนุนงานบริหารเขื่อน 

(4) การใชชุดเทคโนโลยี AI ซึ่งเปนเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการบริหารเขื่อนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของน้ำตนทุน (ทดสอบการใช งานของชุดเทคโนโลย ีดำเนินการผานกิจกรรม CO–RUN)  

การศึกษาพบวา การใชแบบจำลอง CP เพื่อใชในการบริหารเขื่อนในลุมน้ำเจาพระยาทำให
ปริมาณน้ำตนทุนสูงขึ้นได แมในปที่มีน้ำไหลเขาเขื่อนนอยเน่ืองจากสามารถจำลองมาตรการใน
การปรับลดปริมาณความตองการน้ำในภาคเกษตรกรรมเมื่อปริมาณน้ำตนทุนในเขื่อนมีจำกัด โดย
จุดแข็งของแบบจำลอง CP คือแบบจำลองถูกพัฒนาขึ้นดวยภาษาไพทอนซึ่งสามารถใชงานกับ 
Constraint Solver ไดหลายรูปแบบ มีความเร็วในการแกปญหาโจทยสูงและไดคาคำตอบใน
ลักษณะคาที่ดีที่สุด อีกทั้งยังสามารถพัฒนารวมกับโปรแกรมภาษาอ่ืน ๆ เชน Java, JavaScript 

และ C# เปนตน ในรูปแบบของ Application Programming Interface (API) ไดเพื่อตอยอดใน
การนำไปใชงาน  

(5) การประเมินมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรของการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำดวยเทคโนโลยีใน
ภาพรวมสรุปไดว า การพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ (เทคโนโลย ี 3Rs และ IoT/
เทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน/เทคโนโลยีการบริหารเขื่อนรูปแบบใหม) มีความคุมทุน 

(6) ผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจตออุทกภัยและภัยแลงพบวา ในกรณีอุทกภัย ความ
เสียหายจากอุทกภัยมีความสัมพันธกับเงินทดรองราชการของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
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และในกรณีภัยแลง ความเสี่ยงภัยแลงควรพิจารณาควบคูกับปริมาณน้ำใน 4 เขื่อน (เขื่อนภูมิพล 
เข ื ่อนสิร ิก ิต ิ ์  เขื่อนแควนอยบำรุงแดน และเข ื ่อนปาสักชลสิทธิ ์) ท ี ่ต องม ีขั ้นต่ำในว ันที ่ 1 

พฤศจิกายน 

(7) ผลลัพธจากกิจกรรมหองปฏิบัติการทางสังคมเพื่อการพัฒนาเขตพื้นที่ 6 พื้นที่ยอย นำมาซึ่ง
ขอเสนอแนะดังน้ี 

7.1) หนวยงานและชองทางการประชาสัมพันธกลางดานการจัดการทรัพยากรน้ำ  
7.2) สรางเวทกีลางหรือหองปฏิบัติการทางสังคมเพื่อการพูดคุยในทุกระดับต้ังแตระดับภูมิภาค 

ลุมน้ำ จังหวัด อำเภอ และตำบล ในทุกเขตพื้นที่  
7.3) ศึกษาแนวทางการวางโครงสรางพื้นฐาน ที่พิจารณาทั้งในสวนประชากรตามทะเบียนบาน

และประชากรแฝงในพื้นที่   
7.4) สงเสริมทักษะเกษตรกรสำหรับการปลูกพืชทดแทนการทำนาขาวหรือการปลูกพืชหลังนา  
7.5) กำหนดเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษและนโยบายการพัฒนาพื้นที่ที่ชัดเจนเชื่อมโยงทุกมิติและ

สอดรับกับเปาหมายรวมของพื้นที่ ทั้งประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหสอดคลองตามอัตลักษณทองถิ่นและศักยภาพของพื้นที่ (6 พื้นที่ตาม
งานวิจัยน้ี) 

7.6) มาตรการจูงใจภาคอุตสาหกรรมในการลดการใชน้ำและการใชน้ำซ้ำ 
7.7) สงเสริมการวิจัยเร่ืองพันธุพืชที่สามารถทนทานตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ จากแผนงานที่ 3 มีดังน้ี 

- ควรสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนาการคาดการณฝนใหมีความถูกตองทั้งเชิงพื้นที่และเชิงเวลา
ตอไปอยางตอเน่ืองในอนาคต 

- ควรมีการพัฒนาระบบการประเมินปริมาณน้ำทาทั้งในสวนของการคาดการณปริมาณน้ำทา
อัตโนมัติและระบบประเมินน้ำหลากอัตโนมัติ เพื่อนำผลที่ไดมาใชในการสนับสนุนขอมูลการ
บริหารจัดการน้ำของลุมน้ำเจาพระยาไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  

- ควรมีการประสานงานรวมกันระหวางเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมชลประทาน 
ในการจำลองสถานการณตาง ๆ (Scenarios) ใหครอบคลุมความเปนไปไดของเหตุการณตางๆที่
อาจเกิดขึ้นหรือที่เคยเกิดขึ้นมาแลว เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนใหกับเจาหนาที่ในการดำเนินการ
ตัดสินใจภายใตสถานการณตามที่กำหนด 

- ในการจัดสรรน้ำในพื้นที่ลุ มน้ำเจาพระยาควรมีการพัฒนาตอยอดการวิจัยโดยการนำวิธีการใน
การคำนวณหาคาความเหมาะสมจากขอมูลที่เกี่ยวของมาใชรวมกับการจำลองสมดุลน้ำในพื้นที่
ลุ มน้ำเจาพระยา และควรมีการพิจารณานำขอมูลปริมาณฝนคาดการณมาใชในการพัฒนา
แนวทางในการจัดสรรน้ำ 
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- ควรสนับสนุนงานวิจัยในประเด็นที่มีผลตอการใชน้ำรวมระหวางน้ำบาดาลและน้ำผิวดิน เชน การ
ปรับปรุงและประยุกตใชแบบจำลองน้ำบาดาล การเติมน้ำบาดาล การจัดทำเกณฑการใชน้ำรวม
ระหวางน้ำผิวดินและน้ำบาดาล 

- ควรพัฒนาแบบจำลองการปฏิบัติการระบบอางเก็บน้ำที่รองรับความซับซอนในการบริหารจัดการ
น้ำไดมากขึ้น เพิ่มจำนวนรอบของการเรียนรูที่ยาวขึ้นเพื่อประสิทธิผลของแบบจำลองที่ดีขึ้น  

- ควรผลักดันใหเร่ืองการประหยัดและการอนุรักษน้ำเปนหน่ึงในนโยบายสำคัญในลักษณะนโยบาย
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และเปนวาระของจังหวัด 

- ควรเรงรัดทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อบังคับใหติดต้ังระบบอุปกรณประหยัดน้ำ 
(WE) และการนำน้ำกลับมาใชใหม (WR) ซึ่งพบวามีความคุมคาอยางมากในเชิงเศรษฐศาสตร
และสามารถบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุมเจาพระยา 

- ควรบูรณาการความรวมมือในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุมเจาพระยาเปน
โครงขายใหญรวมกันกับจังหวัดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีลุมน้ำเชื่อมโยงกัน และมีการผันน้ำให
กัน 

- สำหรับภาคเกษตรกรรมซึ่งมีการใชน้ำในปริมาณมาก ภาครัฐควรสงเสริมใหมีปรับเปลี่ยนวิธีการ
เพาะปลูกพืชเดิมแตใชน้ำนอยลงและสงเสริมใหมีการปลูกพืชที่มีมูลคาเพิ่มสูงทดแทนพืช
เศรษฐกิจที่มีมูลคาเพิ่มต่ำเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มจากการใชน้ำใหมากที่สุด 

  

 แผนงานท่ี 4  การวิจัยสนับสนุนการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำของประเทศ 

 แผนงานที่ 4 เปนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนผลการศึกษาที่ไดจากแผนงานที่ 1-3 สูนโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยดำเนินงานวิจัยตอยอดจากการดำเนินงานในปที่ 1 ในเรื ่องการศึกษา
รูปแบบการพัฒนากลุมผูใชน้ำ การประเมินสถานะความมั่นคงดานน้ำ การบริหารน้ำแบบมีสวนรวม และ
ติดตามประเมินผลการบริหารน้ำในชุมชน แผนงานน้ีไดพัฒนากลุมองคกรผูใชน้ำใน 33 ตำบล ใน 5 ภูมิภาค 
15 จังหวัด ใหมีความสามารถในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่อยางเปนรูปธรรม เกิดเปน
หลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการองคกรผูใชน้ำและเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
การประเมินกลุมผูใชน้ำโดยใชตัวชี้วัดการบริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืนที่ไดจากทบทวนบทเรียนขององคกรผูใช
น้ำระดับทองถิ่น รวมกับการสังเคราะหบทเรียนจากตางประเทศ อันเปนพื้นฐานความรูสำหรับการออกแบบ
หลักเกณฑพ ิจารณาองคกรผู ใชน้ำเพื ่อให เก ิดการบริหารจัดการน้ำชุมชนอยางยั ่งยืน (sustainability 

transformation) ซึ ่งประกอบดวยตัวช ี้วัด 3 ส วน คือ ปจจัยพื ้นฐาน (Input) กระบวนการดำเนินงาน 
(process) และผลการดำเนินงาน ในสวนของการประเมินสถานะความมั่นคงดานน้ำอันเน่ืองมาจากการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการน้ำดวยเทคโนโลยี ในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกภายใตกรอบ
การประเมิน AWDO 2020 (ADB, 2020) ใน 5 มิติ พบวา คะแนนความมั่นคงดานน้ำรวม 5 มิติ ในพื้นที่ศึกษา
ในภาคกลาง 27 จังหวัด และ EEC 3 จังหวัด อยูในระดับคะแนน 3 และ 4 แตเมื่อพิจารณาในแตละมิติ พบวา 
มิติความมั่นคงน้ำสำหรับเมืองและความมั่นคงน้ำดานสิ่งแวดลอมมีความมั่นคงคอนขางนอย ผลการประเมิน
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ความมั่นคงดานน้ำทางดานเศรษฐศาสตร อันเน่ืองมาจากการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำดวยเทคโนโลยีใน
พื้นที่ EEC พบวา ผลิตภาพน้ำสาขาอุตสาหกรรมป 2560 ของ EEC 3 จังหวัด เพิ่มขึ้นเมื่อมีการใชระบบการ
บริหารจัดการน้ำดวยเทคโนโลยี (รวม 3R และ IoT) ผลสัมฤทธิ์ในการเสริมสรางศักยภาพองคกรผูใชน้ำในการ
จัดการน้ำชุมชนเปนสวนสำคัญในการมุงสูเปาหมาย SDG 6.5.1 ภายใตกรอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แบบบูรณาการ (Integrated Water Resources Management, IWRM) 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัยมีดังน้ี 

- หนวยงานภาครัฐควรมีแผนพัฒนาสมรรถนะหรือเสริมสรางศักยภาพ (Capacity building) 

อยางเปนระบบใหแกองคกร/กลุมผูใชน้ำระดับชุมชน 

- ควรมีกลไกหรือกระบวนการสอบทานขอมูลตัวชี้วัดกลุมผูใชน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำอยาง
ยั่งยืน ที่กลุมผูใชน้ำประเมินตนเอง ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเปนอัตวิสัย (subjectivity) ของ
ขอมูลบางสวนได 

- หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความสำคัญกับการเชื่อมโยงฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับองคกร/ กลุม
ผูใชน้ำซึ่งอยูหลายแหลงที่มา ทั้งที่เกี่ยวของกับการใชน้ำโดยตรงและทางออม 

- ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายในพื้นที่ภาคกลาง ในประเด็นที่สำคัญ ไดแก 
การเพิ่มผลิตน้ำในภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ชลประทาน โดยลดการใชน้ำในภาคการเกษตร เพิ่ม
ประสิทธิภาพการชลประทาน และการปรับการเพาะปลูกพืชที่มีมูลคาสูงขึ ้นและใชน้ำนอยลง 
คุณภาพน้ำประปาหมูบาน การเพิ่มปริมาณน้ำเสียที่ไดรับการบำบัด และคุณภาพน้ำ และการ
จัดการความเสี่ยงอุทกภัยและภัยแลง  

- ควรมีการวิจัยเพื่อประเมินสถานะความมั่นคงดานน้ำภายใตการพัฒนา EEC และความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และควรมีการศึกษาความเชื่อมโยงความมั่นคงดานน้ำในระดับ
ชุมชน จังหวัด และลุมน้ำ รวมถึงธรรมาภิบาลน้ำ และกลไกทางการเงิน เพื่อมุงสูเปาหมายความ
มั่นคงดานน้ำและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 โครงการการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนแผนงานวิจัยเข็มมุงดานการจัดการน้ำ ปที ่ 2 นี้ ไดสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการในแผนงานที่ 1- 4 ผานการศึกษาทบทวนความรู การถายทอดความรู
เพื่อพัฒนานักวิจัยและรับฟงความเห็นและการสื่อสารผลงานวิจัยในหัวขอตางๆ ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงาน
ของแตละแผนงาน ดังไดกลาวแลวตามรายละเอียดขางตน เมื่อนำผลการดำเนินงานของแตละโครงการมา
พิจารณารวมกับประเด็นที่ไดเรียนรูและแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญตางชาติ พบวาประเทศไทยยังมี
ชองวางสำหรับพัฒนาทักษะหรืองานวิจัยที่ควรดำเนินการในระยะตอไป เพื่อสนับสนุนการผลักดันไปสู
ความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืน ซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 5-1 
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ตารางท่ี 5-1 หัวของานวิจัยในอนาคตที่ควรศึกษาพัฒนาสำหรับการบริหารจัดการน้ำ  

   (อางอิงจากรายงานฉบับสมบูรณของแตละแผนงาน) 

แผนงาน กิจกรรมการ

ขับเคลือ่น 

ขอสรุปและประเด็นท่ี

พบ 

หัวของานวิจัย/นโยบายท่ี

เสนอแนะ 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนากระบวนการบรหิารจัดการน้ำเชิงพื้นท่ีเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นท่ี EEC อยางเต็มรูปแบบ 

กลุม 1.1 : งานกำหนดนโยบายการใชน้ำอยางมปีระสิทธิภาพและใชน้ำซ้ำในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพื่อเตรียมศึกษาองคกรและยกราง พ.ร.บ. การใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพและการใชน้ำซ้ำของประเทศ 

1.1.1 การศึกษาความ
เปนไปไดและแนวทาง
ในการจัดต้ังองคกร
พิเศษเพื่อการพัฒนา
และบรหิารจัดการน้ำ
ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) 

- การถายทอดความรู
เรื่อง Water 

Administrative 

Structure Reform 

and 

Development 

- รายงานเรื่อง
เปรยีบเทียบองคกร
การบริหารจัดการ
น้ำ 

-  

องคกรดานน้ำมี
ลักษณะ และรปูแบบ
แตกตางกันไปตามแต
ละสังคม บทบาทของ
องคกรขึน้อยูกับภาค
การทำงาน การจัดการ
น้ำมีความซับซอนและ
ครอบคลุมหลายมิติมาก
ขึ้น จึงจำเปนตองปรับ
องคกร และกฎหมาย 
ใหหนวยงานทำงาน
ตอบสนองตอความ
ตองการและ
สภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงได
ทันทวงที 

- การจัดต้ังสำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออกเพิ่มเติมในพืน้ท่ี 
EEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
การตอบสนอง และการ
ดำเนินงานในพื้นท่ีใหสามารถ
เปนไปไดอยางรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และทันเวลา 

- การกำหนดบทบาทและหนาท่ี
ของผูมีสวนเก่ียวของกับการ
บริหารจัดการน้ำในเขต EEC มี
ความจำเปนและสำคัญมากท้ังใน
สภาพปจจุบันและอนาคต 

- การผลักดันแนวคิดในการบรหิาร
จัดการน้ำเพื่อความยั่งยนืในเขต
พื้นท่ี EEC อาจเปนตนแบบใน
การพัฒนาภมูิภาคอ่ืน ๆ ตอไป 

1.1.2 โครงการพัฒนา
กรอบแนวทางการยก
รางกฎหมาย 
กฎกระทรวงการใชน้ำ 
อยางประหยัดและ
การใชน้ำซ้ำในพืน้ท่ี
เขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวันออก โดยบูรณา
การ 

ดานเทคนิคกฎหมาย
และมาตรการทาง
เศรษฐกิจสังคม 

- การถายทอดความรู
เรื่อง Water 

Saving and 

Water Reuse in 

Fukuoka City 

- รายงานเรื่อง
เปรยีบเทียบองคกร
การบริหารจัดการ
น้ำ 

การนำน้ำเสียกลับมาใช
ใหมยังคงมีอุปสรรคใน
การดำเนินการ เชน 
ปญหาการขาดความ
เปนเอกภาพในการ
บริหารจัดการน้ำ 

- มาตรการการจูงใจดาน
เศรษฐศาสตร ประกอบดวยการ
ปรับปรุงมาตรการสงเสรมิการ
ลงทุนท่ีมีอยูในปจจุบัน และใหมี
การประชาสมัพนัธเก่ียวกับการ
ขอรับสิทธิและประโยชน 

- มาตรการทางดานกฎหมาย 
เสนอแนะวาจะตองผลักดันขอ
กฎหมายใหมๆ  เพื่อตอบโจทยลด
การใชน้ำและนาน้ำกลับมาใชใหม
ในพื้นท่ี EEC ประกอบดวย (ราง) 
กฎกระทรวงการติดต้ังอุปกรณ
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แผนงาน กิจกรรมการ

ขับเคลือ่น 

ขอสรุปและประเด็นท่ี

พบ 

หัวของานวิจัย/นโยบายท่ี

เสนอแนะ 

และสุขภณัฑเพื่อการประหยัดน้ำ 
และ (ราง) กฎกระทรวงการ
ออกแบบอาคารเพื่อการนำนำ้ท่ี
ผานการบำบัดกลับมาใชใหม 

- มาตรการสงเสริมท่ีประกอบดวย 
การปรับปรุงมาตรการสงเสริม
การลงทุนท่ีมีอยูในปจจุบัน การ
ประชาสัมพันธเก่ียวกับการขอรับ
สิทธิและประโยชน การเพิ่ม
ประเภทกิจการท่ีไดรับการ
สงเสริมการลงทุน 

- มาตรการนโยบายท่ีเสนอ 
ประกอบดวย
คณะกรรมการนโยบาย EEC ใช
อำนาจตามมาตรา 9 และ
คณะกรรมการนโยบาย EEC มี
หนาท่ีและอำนาจตามมาตรา 11  

1.1.3 การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
สำหรับการบริหาร
จัดการน้ำในพื้นท่ีเขต
ระเบยีงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 

- รายงานเรื่องแนว
ทางการสงเสริมการ
ใชระบบอัตโนมัติใน
การบริหารจัดการ
น้ำ 

- รายงานเรื่องการ
เปลี่ยนผานสูดิจิทัล
ในการบริหาร
จัดการน้ำ 

- การถายทอดความรู
เรื่อง New Trends 

in Basin & 

Community 

Water 

Management 

- การนำระบบ
สารสนเทศมาใชเพื่อ
พัฒนาสูระบบ
อัจฉริยะในการ
บริหารจัดการน้ำเริ่ม
มีการดำเนนิการใน
ตางประเทศ และ
กำลังเขามามีสวน
อยางมากในการ
ยกระดับการบริหาร
จัดการ ถึงแม
ประเทศไทยจะมีการ
ดำเนินการนำระบบ
ดังกลาวมาใชใน
บางสวนของการ
จัดการน้ำแลว แตยัง

- การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ตนแบบสำหรับวางแผนบริหาร
จัดการน้ำในพื้นท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออก โดยมุงเนนระบบการ
พยากรณลวงหนาเพื่อสนบัสนนุ
การตัดสินใจในการบริหารจัดการ
น้ำอยางมีประสิทธิภาพ และชวย
ลดความเส่ียงของการขาดแคลน
น้ำในพืน้ท่ี EEC 

- การจัดทำแผนบรหิารจัดการนำ้
ในเขต EEC ท่ีสมบรูณครอบคลมุ
ในทุกมิติท้ังดาน Demand side, 

Supply side และ Operation  
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อยูในระดับท่ีจำกัด 
ดังนั้น ควรมุงสูระบบ
อัจฉริยะใหเปนระบบ
และมีแบบแผน
รวมกัน ซ่ึงก็เปนไป
ตามแผนยุทธศาสตร
ชาติในการยกระดับ
การจัดการดวย
เทคโนโลยีสมัยใหม 
และการลดความ
เสี่ยง และความ
เสียหายจากภยัพิบัติ 
(ตามแผนพัฒนาฉบับ
ท่ี 13) 

 

1.1.4 การติดตามผล
การดำเนินงานเพิม่
ประสิทธิภาพการใช
น้ำของอุตสาหกรรม
ตนแบบปท่ี 1 และ
การสำรวจแหลงน้ำใช 
รวมถึงขอมลูการใชน้ำ
ภาคอุตสาหกรรม 

(เพิ่มเติม) ในเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 

- การถายทอดความรู
เรื่อง Water 

Saving and 

Water Reuse in 

Fukuoka City 

-  

-  

ภาคอุตสาหกรรม
สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชน้ำ
โดยเลือกใชเทคโนโลยี 
อุปกรณประหยัดน้ำ 
และการนำน้ำกลับมา
ใชใหม การขยายผล
ระบบการประหยัดน้ำ
และการบำบัดน้ำเพื่อ
นำกลับมาใชใหมดวย
เทคนคิ 3R+IoT ใน
โรงงานท่ีมีการใชน้ำ
มากจะชวยประหยัดน้ำ
ไดอยางมีนัยสำคญักวา
โรงงานขนาดเล็กหรือ
ขนาดกลาง 

- การลดความตองการน้ำตนทุนจะ
เปนกระบวนการท่ีดีท่ีสุดในการ
แกไขปญหาในระยะยาว โดยใช
กระบวนการนำน้ำเสียกลบัมาใช
เปนน้ำตนทุนผานกระบวนการ 
3Rs + IoT และควรมุงเนนไปท่ี
โรงงานท่ีมีการใชน้ำมาก 

- การนำผลการศึกษาไปทดลอง
ดำเนินการทันทีในพื้นท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ท่ีเห็น
ประโยชนและมคีวามพรอมใน
ลักษณะ Sand Box ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- การกอสรางระบบรวบรวมน้ำของ
ชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ตองมี
การจัดการและการดูแลบารุง
รักษาเปนอยางดี เพื่อใหระบบมี
เสถียรภาพ 
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1.1.5 โครงการ
ประเมินมูลคาเชิง
เศรษฐศาสตรของการ
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการน้ำดวย
เทคโนโลยี สำหรับ
ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคบริการ ภาค
ทองเท่ียวและชมุชน
เมืองในพืน้ท่ีเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

- การถายทอดความรู
เรื่อง Water 

Saving and 

Water Reuse in 

Fukuoka City 

-  

การใชเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรมี
ความสำคญัตอการ
ตัดสินใจลงทุนโดย
ภาคเอกชนดานการลด
การใชน้ำ การลงทุนใน
เทคโนโลยีประหยัดน้ำ
และใชน้ำซ้ำมคีวาม
คุมคากวาการลงทุน
จัดการนำ้ดานอุปทาน
ดวยการสรางเขื่อนหรือ
อางเก็บน้ำใหม 

- วิธีการท่ีเหมาะสมสำหรับภาค
เกษตรในการรับมือตอผลกระทบ
ท่ีเกิดจากปญหาสภาวะแวดลอม
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังน้ำทวมและ
น้ำแลง คือ เกษตรกรตองปรับตัว
ใหสอดคลองกับปญหาท่ีเกิดขึ้น 
เชน การใชน้ำทำการเกษตร
นอยลง การเปลี่ยนแปลงพนัธุพชื 
หรือการเปลี่ยนวิธีทาการเกษตร 
เปนตน และภาครัฐจำเปนตองมี
กิจกรรมการสงเสริมการ
เปลี่ยนแปลงเหลานีแ้ละ
การตลาดท่ีเปนรูปธรรม 

กลุม 1.2: งานถายทอดเทคโนโลยีการประหยัดน้ำและการใชน้ำในพืน้ท่ี EEC 

1.2.1 การพัฒนา
ระบบอุปกรณ
ตรวจจับสำหรับระบบ
สวนสาธารณะ
อัจฉริยะพรอมการ
อบรมการประหยัดน้ำ
ในภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
ลดการใชน้ำในพืน้ท่ี 
EEC 

- รายงานเรื่องแนว
ทางการสงเสริมการ
ใชระบบอัตโนมัติใน
การบริหารจัดการ
น้ำ 

- รายงานเรื่องการ
เปลี่ยนผานสูดิจิทัล
ในการบริหารจัดการ
น้ำ 

- การถายทอดความรู
เรื่อง Water Saving 

and Water Reuse 

in Fukuoka City 

โครงการไดติดต้ัง
อุปกรณตรวจจับ เพื่อ
ตรวจสอบและสอบ
เทียบขอมูลระหวางกัน 
โดยใชการเชื่อมตอท่ี
หลากหลาย เชน WiFi, 

3G, LoRa และ NB 

IoT พบวา ระบบ IoT 

ชวยรักษาสภาวะท่ี
เหมาะสมแกการปลูก
พืช อำนวยความ
สะดวกในการเก็บขอมูล
และการบริหารหารใช
น้ำ นอกจากนี้ ยังไดจัด
อบรมเผยแพรความรู
ดาน 3R ภาคบริการ
และภาคอุตสาหกรรม
ดวย 

- พัฒนาปรับปรุงระบบ IoT 

สำหรับใชรวมกับเทคนิคไฮโดรโป
นิกสใหใชงานไดดียิ่งขึ้น เชน การ
เติม 

- ปุยและปรับคาความเปนกรดดาง
อัตโนมัติ การเติมน้ำอัตโนมัติเมื่อ
ระดับน้ำต่ำกวามาตรฐาน เปนตน 

- พัฒนาระบบ Handy Sense ซ่ึง
เปนเทคโนโลยีเปดใหสามารถใช
รวมกับอุปกรณตรวจจับชนิดอ่ืนๆ 
ได 

- ตอยอดความหลากหลายของ
ระบบในแปลงสาธิต เชน ชนิด
ของพืช และชนิดของอุปกรณท่ีใช
รวมกับกลองควบคมุ 
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1.2.2 การถายทอด
เทคโนโลยีและบม
เพาะผูประกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตร
ชีวภาพบนฐานการใช
น้ำบำบัดจากชุมชน 

- การถายทอดความรู
เรื่อง Water 

Saving and 

Water Reuse in 

Fukuoka City 

-  

การถายทอดเทคโนโลยี
การใชน้ำบำบัดจาก
ชุมชนและเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ ยังมี
อุปสรรคในการนำน้ำ
เสียกลับมาใชใหม 
รวมถึงปญหาการขาด
ความเปนเอกภาพใน
การบริหารจัดการน้ำ 

- การจัดต้ังองคกรบริหารจัดการน้ำ
ท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และ 
ระยะยาว 

แผนงานท่ี 2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและเครือขายองคกรการบริหารจัดการนำ ชลประทานเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในเขตพื้นท่ีชลประทานทอทองแดง 
กลุม 2.1 : งานพัฒนาเทคโนโลยีเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเกษตรกรรมใน
พื้นท่ีชลประทานทอทองแดง 

2.2.1 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีเต็มรูปแบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบปฏิบัติการ
บริหารจัดการน้ำ
เกษตรกรรมในพื้นท่ี
ชลประทานทอ
ทองแดง (สวนขยาย) 

- การถายทอดความรู
เรื่อง 
Modernization of 

Irrigation Water 

in Basin 

Management via 

new 

Technology--

Taiwan and 

Thailand case 

studies 

- การถายทอดความรู
เรื่อง New Trends 

in Basin & 

Community 

Water 

Management 

การนำเทคโนโลยีของ
อุปกรณและระบบ
อัตโนมัติ ไดแก 
เซนเซอรวัดความชื้นใน
ดิน สถานีวัดระดับน้ำ 
และระบบควบคุม
ประตูน้ำอัตโนมัติ ไป
ติดต้ังใน คบ.ทอ
ทองแดงติดต้ังชวยลด
ปริมาณน้ำชลประทาน
ท่ีตองสงใหภายในพื้นท่ี
และชวยใหการใชน้ำมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การใชระบบท้ังหมดในโครงการ
คบ.ทอทองแดง เต็มรูปแบบ มี
การประเมนิผล 3 ป โดย วช. ให
การสนับสนุน 

- การนำระบบอัตโนมัติและแนว
ทางการพัฒนากลุมผูใชน้ำขยาย
ผลไปประยุกตใชกับ คบ.วังบัว 
และ คบ.วังยาง-หนองขวัญ 

-  

กลุม 2.2 : งานขยายผลกลไกการมสีวนรวมระหวางกลุมผูบริหารใชน้ำชลประทานและหนวยงานองคกร ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโครงการชลประทานทอทองแดง และสวนขยาย 
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2.2.1 โครงการพัฒนา
กลไกการมีสวนรวม
ระหวางกลุมบริหาร
การใชน้ำชลประทาน
และหนวยงานองคกร
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการน้ำ โครงการสง
น้ำและบำรุงทอ
ทองแดง จังหวัด
กำแพงเพชร 

- รายงานเรื่อง
เปรยีบเทียบองคกร
การบริหารจัดการ
น้ำ 

- การถายทอดความรู
เรื่อง New Trends 

in Basin & 

Community 

Water 

Management 

การสรางการมีสวนรวม
ผานกิจกรรมตางๆ 
ไดแก การฝกอบรม 
การประชมุกลุมยอย 
การสัมภาษณเชิงลึก 
การเก็บขอมลูผาน
ระบบออนไลน เปน
ปจจัยสนับสนนุการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
จัดการน้ำใน คบ.ทอ
ทองแดง เนื่องจากกลุม
ผูใชน้ำมคีวามเขาใจถึง
ปญหาและความจำเปน
ในการบริหารจัดการน้ำ
รวมกัน และสามารถใช
ขอมูลในฐานขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ
วางแผนใหเหมาะสมกับ
บริบทของพืน้ท่ี มีการ
ยกระดับองคกรผูใชน้ำ
ดวยการปรับเปลีย่น
การเพาะปลูก และเพิ่ม
ผลิตภาพ ชุมชนผูใชน้ำ
ใน คบ.ทอทองแดง มี
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม มีการสื่อสาร
และแบงปนน้ำ ชวยลด
ปญหาความขัดแยง
ระหวางตนน้ำ กลางน้ำ 
และปลายน้ำ 

- งานวิจัยแบบมีสวนรวม และใช
การบูรณาการจากผลลัพธท่ี
ตองการไปพัฒนาแผน 

- การจัดต้ัง “ศูนยการเรียนรูดาน
การเกษตรแมนยำโดยใช
เทคโนโลยี IOTs ในพืน้ท่ี
ชลประทาน” ภายในพื้นท่ีของ
โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทอ
ทองแดง เพื่อเปนแหลงศูนยกลาง
ในการถายทอดองคความรูและ
กอใหเกิดการพัฒนาตอยอด 

-  

 

2.2.2 โครงการพัฒนา
กลไกจัดการระดับ
พื้นท่ีเพื่อวางแผนน้ำท่ี

- รายงานเรื่องแนว
ทางการดำเนินงาน
เพื่อจัดทำ

การวางแผนน้ำตอง
อาศัยขอมูล การจัดการ
ขอมูล และการทำงาน

- การเชื่อมโยงขอมูล และสรางการ
จัดการขอมูล
เพื่อการบรูณาการการทำแผนน้ำ
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รองรับกับเปาหมาย
ดานเกษตร การตลาด 
ของจังหวัด 

ขอเสนอแนะการ
บริหารจัดการน้ำ
และท่ีดินในระดับ
ชุมชน เพื่อลดความ
ยากจนและเหลื่อม
ล้ำ 

รวมกันระหวาง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ
ต้ังแตระดับจังหวัด กรม 
และ สทนช. กับชุมชน 
อีกท้ังยังตองคำนึงถึง
ความเชื่อมโยงระหวาง
การจัดการน้ำ ผลผลิต
ทางการเกษตร และ
ความตองการของตลาด
เขาดวยกันเพื่อความ
เปนอยูท่ีดีของ
เกษตรกรและเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

ระดับจังหวัดโดยงานวิจัยแบบ
มีสวนรวม และใชการบรูณาการ
จากผลลัพธท่ีตองการไปพัฒนา
แผน 

- การพัฒนาเทคโนโลยี IOTs / 
เกษตรแมนยำ ภายใตแนวทาง
การจัดการรวมระหวางน้ำผิวดิน
และน้ำใตดินท่ีอาศยัฐานขอมูลน้ำ
ชุมชน โดยเนนตลาดเกษตรมูลคา
สูง 

- การพัฒนาขีดความสามารถของ
กลุมผูใชน้ำในการจัดทำโครงการ
ดานน้ำท่ีตองการนำเสนอ เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

2.2.3 โครงการ
ประเมินศักยภาพและ
การใชน้ำบาดาลเพื่อ
วางแผนระบบการ
บริหารจัดการน้ำ
รวมกับน้ำผิวดินใน
พื้นท่ีโครงการ
ชลประทานสงน้ำและ
บำรุงรักษาทอ
ทองแดง 

- รายงานเรื่องแนว
ทางการดำเนินงาน
เพื่อจัดทำ
ขอเสนอแนะการ
บริหารจัดการน้ำ
และท่ีดินในระดับ
ชุมชน เพื่อลดความ
ยากจนและเหลื่อม
ล้ำ 

การพัฒนาแบบจำลอง
น้ำใตดินเฉพาะบริบท
พื้นท่ี คบ.ทอทองแดง 
โดยการบรูณาการโจทย
จากหนวยงานในพืน้ท่ี
ชวยใหประมาณการใช
ปริมาณน้ำใตดินได
อยางเหมาะสมตาม
ศักยภาพและ
สถานการณปน้ำมาก ป
น้ำปกติ และปน้ำนอย 

- การพัฒนาระบบฐานขอมลูน้ำ
บาดาล ปรับปรุงและประยุกตใช
แบบจำลองน้ำบาดาล จัดทำ
เกณฑการใชน้ำรวมระหวางน้ำผิว
ดินและน้ำบาดาล และเพิม่วิจัย
การเติมน้ำใตดิน รวมกับ กรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล และ สทบ.7 

แผนงานท่ี 3 การพัฒนาเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มปรมิาณน้ำตนทุนของเขื่อนหลักและการบริหารจัดการทรพัยากรน้ำใน
พื้นท่ีราบภาคกลาง 
กลมุ 3.1: การพัฒนาเทคโนโลยีการทำนายฝนลวงหนารายฤดู 

3.1.1 การวิจัยและ
พัฒนาระบบ
คาดการณฝนเพื่อ
สนับสนนุการบริหาร

- การถายทอดความรู
เรื่อง ระบบการ
คาดการณสภาพ
ภูมิอากาศราย
ฤดูกาล SINTEX-F 

การพัฒนาแบบจำลอง
คาดการณฝนรายเดือน
ลวงหนา 6 เดือน เพื่อ
สนับสนนุงานของ 
สทนช.และสนับสนนุ

- การวิจัยและพัฒนาการ
คาดการณฝนใหมคีวามถูกตองท้ัง
เชิงพื้นท่ีและเชิงเวลาตอไปอยาง
ตอเนื่องในอนาคต 
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แผนงาน กิจกรรมการ

ขับเคลือ่น 

ขอสรุปและประเด็นท่ี

พบ 

หัวของานวิจัย/นโยบายท่ี

เสนอแนะ 

จัดการน้ำในลุมน้ำ
เจาพระยา 

งานบริหารเขื่อน CO-

RUN ผลการศึกษา
พบวา การใชเทคนิค 
Ensemble Learning 

(AI) ในการปรับแกผล
การคาดการณฝนราย
เดือนสามารถสราง 
One-Map Monthly 

Rain Forecast ท่ีมี
ความแมนยำมากขึน้ 

กลุม 3.2 : การปฎิบัติการระบบอางเก็บน้ำรูปแบบใหมสำหรับการบริหารจัดการน้ำตนทุนระยะยาวในลุมแมน้ำ
เจาพระยา 

3.2.1 โครงการการ
ปฎิบัติการระบบอาง
เก็บน้ำรูปแบบใหม
สำหรับการบริหาร
จัดการน้ำตนทุนระยะ
ยาวในลุมแมน้ำ
เจาพระยาใหญดวย
เทคนคิ
ปญญาประดิษฐ 
(ระยะท่ี 2) 

- การถายทอดความรู
เรื่อง Dam 

Operation 

Improvement 

through New 

Technologies: 

Sharing 

knowledges, 

Innovation and 

Operational 

Practices 

between Japan 

and Thailand 

การใชชุดเทคโนโลยี AI 

ซ่ึงเปนเทคโนโลยี
สมัยใหมมาชวยในการ
บริหารเขื่อนเพื่อเพิม่
ศักยภาพของน้ำตนทุน 
(ทดสอบการใชงานของ
ชุดเทคโนโลยี
ดำเนินการผานกิจกรรม 
CO–RUN)  การศึกษา
พบวา การใช
แบบจำลอง CP เพื่อใช
ในการบริหารเขื่อนใน
ลุมน้ำเจาพระยาทำให
ปริมาณน้ำตนทุนสูงขึ้น
ได แมในปท่ีมนี้ำไหล
เขาเขื่อนนอยเนื่องจาก
สามารถจำลอง
มาตรการในการปรับลด
ปริมาณความตองการ
น้ำในภาคเกษตรกรรม

- การพัฒนาแบบจำลองการ
ปฏิบัติการระบบอางเก็บน้ำท่ี
รองรับความซับซอนในการ
บริหารจัดการน้ำไดมากขึ้น เพิ่ม
จำนวนรอบของการเรียนรูท่ียาว
ขึ้นเพื่อประสิทธิผลของ
แบบจำลองท่ีดีขึ้น 

- การวิจัยโดยการนำวิธีการในการ
คำนวณหาคาความเหมาะสมจาก
ขอมูลท่ีเก่ียวของมาใชรวมกับการ
จำลองสมดุลน้ำในพื้นท่ีลุมน้ำ
เจาพระยา และควรมีการ
พิจารณานำขอมูลปรมิาณฝน
คาดการณมาใชในการพัฒนา
แนวทางในการจัดสรรน้ำ 

- การประสานงานรวมกันระหวาง
เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เชน กรมชลประทาน 
ในการจำลองสถานการณตาง ๆ 
(Scenarios) ใหครอบคลมุความ
เปนไปไดของเหตุการณตางๆท่ี
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แผนงาน กิจกรรมการ

ขับเคลือ่น 

ขอสรุปและประเด็นท่ี

พบ 

หัวของานวิจัย/นโยบายท่ี

เสนอแนะ 

เมื่อปริมาณน้ำตนทุนใน
เขื่อนมีจำกัด  

อาจเกิดขึ้นหรือท่ีเคยเกิดขึน้
มาแลว เพื่อเปนขอมูลสนับสนุน
ใหกับเจาหนาท่ีในการดำเนนิการ
ตัดสินใจภายใตสถานการณตามท่ี
กำหนด 

3.2.2 โครงการ
ประเมินปริมาณความ
ตองการน้ำและ
ปริมาณน้ำผิวดินเพื่อ
การบริหารจัดการน้ำ
ในลุมแมน้ำเจาพระยา 

- การถายทอดความรู
เรื่อง Dam 

Operation 

Improvement 

through New 

Technologies: 

Sharing 

knowledges, 

Innovation and 

Operational 

Practices 

between Japan 

and Thailand  

- รายงานเรื่องการ
ปรับตัวและลด
ความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติดานน้ำ 

การประมาณการความ
ตองการน้ำทุกภาคการ
ใชน้ำและพยากรณ
ขอมูลในอนาคต 

 

- การพัฒนาระบบการประเมนิ
ปริมาณน้ำทาท้ังในสวนของการ
คาดการณปริมาณน้ำทาอัตโนมัติ
และระบบประเมนิน้ำหลาก
อัตโนมัติ เพื่อนำผลท่ีไดมาใชใน
การสนับสนุนขอมูลการบริหาร
จัดการน้ำของลุมน้ำเจาพระยาได
อยางเต็มประสทิธิภาพ 

3.2.3 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการน้ำ
บาดาลสำหรับการ
วางแผนเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ำ
รวมกับน้ำผิวดิน
บริเวณดานเหนอืของ
ท่ีราบภาคกลาง
ตอนลาง 

- การถายทอดความรู
เรื่อง Dam 

Operation 

Improvement 

through New 

Technologies: 

Sharing 

knowledges, 

Innovation and 

Operational 

Practices 

การประเมนิศักยภาพ
ของน้ำผิวดินและน้ำใต
ดินในพืน้ท่ีศึกษาเพื่อ
สนับสนนุงานบริหาร
เขื่อน 

- การใชน้ำรวมระหวางน้ำบาดาล
และน้ำผิวดิน เชน การปรับปรุง
และประยุกตใชแบบจำลองน้ำ
บาดาล การเติมน้ำบาดาล การ
จัดทำเกณฑการใชน้ำรวมระหวาง
น้ำผิวดินและน้ำบาดาล 
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แผนงาน กิจกรรมการ

ขับเคลือ่น 

ขอสรุปและประเด็นท่ี

พบ 

หัวของานวิจัย/นโยบายท่ี

เสนอแนะ 

between Japan 

and Thailand  

- รายงานเรื่องการ
ปรับตัวและลด
ความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติดานน้ำ 

3.2.4 โครงการพัฒนา
แพลตฟอรมการ
สื่อสารเพื่อสรางความ
ตระหนักรวมแกไข
ปญหาน้ำ (เพื่อ
สนับสนนุการพัฒนา
กรอบแนวคิดการ
พัฒนาเจาพระยา
เดลตา 2040) 

- รายงานเรื่องการ
ปรับตัวและลด
ความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติดานน้ำ 

การพัฒนาพืน้ท่ี
ปลอดภัยและเปนกลาง 
เพื่อท่ีจะพูดคยุ
แลกเปลีย่น ระดมความ
คิดเหน็ ถายทอดองค
ความรูและเทคโนโลยท่ีี
เก่ียวของกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ
และภัยพิบัติท่ีเก่ียวของ
กับน้ำสูกลุมเปาหมาย 
โดยการดำเนนิการหลัก
ของโครงการวิจัยนีค้ือ 
หองปฏิบัติการทาง
สังคม (Social Lab)  

- พัฒนาหนวยงานและชองทางการ
ประชาสัมพันธกลางดานการ
จัดการทรัพยากรน้ำ  

- สรางเวทีกลางหรือหองปฏิบัติการ
ทางสังคมเพื่อการพูดคยุในทุก
ระดับต้ังแตระดับภูมภิาค ลุมน้ำ 
จังหวัด อำเภอ และตำบล ในทุก
เขตพื้นท่ี  

- ศึกษาแนวทางการวางโครงสราง
พื้นฐาน ท่ีพิจารณาท้ังในสวน
ประชากรตามทะเบยีนบานและ
ประชากรแฝงในพืน้ท่ี   

- สงเสริมทักษะเกษตรกรสำหรับ
การปลูกพืชทดแทนการทำนา
ขาวหรือการปลูกพืชหลังนา  

- กำหนดเขตพืน้ท่ีพัฒนาพิเศษและ
นโยบายการพัฒนาพื้นท่ีท่ีชัดเจน
เชื่อมโยงทุกมิติและสอดรับกับ
เปาหมายรวมของพื้นท่ี ท้ัง
ประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสอดคลองตามอัต
ลักษณทองถิ่นและศักยภาพของ 

-  มาตรการจูงใจภาคอุตสาหกรรม
ในการลดการใชน้ำและการใชน้ำ
ซ้ำ 
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แผนงาน กิจกรรมการ

ขับเคลือ่น 

ขอสรุปและประเด็นท่ี

พบ 

หัวของานวิจัย/นโยบายท่ี

เสนอแนะ 

- สงเสริมการวิจัยเรื่องพนัธุพืชท่ี
สามารถทนทานตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.2.5 โครงการ
ประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและ
ทัศนคติทางสังคมตอ
ภัยแลง 

- การถายทอดความรู
เรื่อง Drought 

Monitoring and 

Water Resources 

Management 

Taiwan and 

Thailand Case 

Studies 

ในกรณภีัยแลง ความ
เสี่ยงภัยแลงควร
พิจารณาควบคูกับ
ปริมาณนำ้ใน 4 เขื่อน 
(เขื่อนภูมิพล เขื่อน
สิริกิต์ิ เขื่อนแควนอย
บำรุงแดน และเขื่อนปา
สักชลสิทธ์ิ) ท่ีตองมีขั้น
ต่ำในวันท่ี 1 

พฤศจิกายน 

- การบูรณาการความรวมมือใน
การวางแผนเพื่อการบริหาร
จัดการน้ำในพื้นท่ีลุมเจาพระยา
เปนโครงขายใหญรวมกันกับ
จังหวัดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะจังหวัดท่ี
มีลุมน้ำเชื่อมโยงกัน และมีการผนั
น้ำใหกัน 

- ภาคเกษตรกรรมซ่ึงมีการใชน้ำใน
ปริมาณมาก ภาครัฐควรสงเสริม
ใหมีปรับเปลีย่นวิธีการเพาะปลูก
พืชเดิมแตใชน้ำนอยลงและ
สงเสริมใหมีการปลูกพืชท่ีมี
มูลคาเพิ่มสูงทดแทนพืชเศรษฐกิจ
ท่ีมีมูลคาเพิม่ต่ำเพื่อใหเกิด
มูลคาเพิ่มจากการใชน้ำใหมาก
ท่ีสุด 

กลุม 3.3 : งานประเมินมลูคาเชิงเศรษฐศาสตรของการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำดวยเทคโนโลยีสำหรบั
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคทองเท่ียว และชุมชนเมืองในพืน้ท่ีลุมแมน้ำเจาพระยา 

3.3.1 โครงการ
ประเมินมูลคาเชิง
เศรษฐศาสตรของการ
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการน้ำดวย
เทคโนโลยีสำหรับ
อุตสาหกรรม ภาค
บริการ ภาคทองเท่ียว
และชุมชนเมืองใน
พื้นท่ีลุมแมน้ำ
เจาพระยา 

- การถายทอดความรู
เรื่อง 
Modernization of 

Irrigation Water 

in Basin 

Management via 

new 

Technology--

Taiwan and 

Thailand case 

studies 

 - การสงเสรมิใหผูประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ 
และภาคชมุชนเมือง ลงทุนพัฒนา
ระบบบริหารจัดการน้ำดวย
เทคโนโลยีเนื่องจากมีความคุมคา
เชิงเศรษฐศาสตร 

- ภาครัฐควรพิจารณามาตรการจูง
ใจเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดให
ผูประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมลงทุนในระบบ
บริหารจัดการน้ำดวยเทคโนโลยี 
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แผนงาน กิจกรรมการ

ขับเคลือ่น 

ขอสรุปและประเด็นท่ี

พบ 

หัวของานวิจัย/นโยบายท่ี

เสนอแนะ 

- การถายทอดความรู
เรื่อง Water 

Saving and 

Water Reuse in 

Fukuoka City 

- การถายทอดความรู
เรื่อง Water 

Administrative 

Structure Reform 

and 

Development 

หรือสิทธิประโยชนทางภาษีใน
รูปแบบตางๆ 

- การผลักดันใหเรื่องการประหยัด
และการอนรุักษน้ำเปนหนึ่งใน
นโยบายสำคัญในลักษณะ
นโยบายเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 
และเปนวาระของจังหวัด 

- การเรงรัดทบทวนเพื่อปรับปรุง
กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพื่อบังคับให
ติดต้ังระบบอุปกรณประหยัดน้ำ 
(WE) และการนำน้ำกลับมาใช
ใหม (WR) ซ่ึงพบวามคีวามคุมคา
อยางมากในเชิงเศรษฐศาสตร
และสามารถบรรเทาปญหาการ
ขาดแคลนน้ำในพืน้ท่ีลุม
เจาพระยา 

แผนงานท่ี 4 การวิจัยสนับสนุนการกำหนดนโยบายการบรหิารจัดการน้ำของประเทศ 

กลุม 4.1 : การประเมินดานความมั่นคงดานน้ำเพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยสูนโยบายการใชเทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการน้ำ 

4.1.1 โครงการ
ประเมินสถานะความ
มั่นคงดานน้ำอัน
เนื่องมาจากการ
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการน้ำดวย
เทคโนโลยี ในพืน้ท่ี
ภาคกลางและพืน้ท่ี
เขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวันออก 

- รายงานเรื่องการ
ปรับตัวและลด
ความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติดานน้ำ 

- รายงานเรื่องแนว
ทางการดำเนินงาน
เพื่อจัดทำ
ขอเสนอแนะการ
บรหิารจัดการนำ้
และท่ีดินในระดับ
ชุมชน เพื่อลดความ
ยากจนและเหลื่อม
ล้ำ 

ในพื้นท่ีภาคกลางและ
พื้นท่ีเขตพัฒนาพเิศษ
ภาคตะวันออกภายใต
กรอบการประเมิน 
AWDO 2020 (ADB, 

2020) ใน 5 มิติ พบวา 
คะแนนความมัน่คงดาน
น้ำรวม 5 มิติ ในพืน้ท่ี
ศึกษาในภาคกลาง 27 
จังหวัด และ EEC 3 
จังหวัด อยูในระดับ
คะแนน 3 และ 4 แต
เมื่อพิจารณาในแตละ
มิติ พบวา มิติความ

- การเพิม่ผลิตน้ำในภาค
เกษตรกรรมในพื้นท่ีชลประทาน 
โดยลดการใชน้ำในภาค
การเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการ
ชลประทาน และการปรับการ
เพาะปลูกพชืท่ีมีมลูคาสูงขึน้และ
ใชน้ำนอยลง คุณภาพน้ำประปา
หมูบาน การเพิม่ปรมิาณน้ำเสียท่ี
ไดรับการบำบัด และคุณภาพน้ำ 
และการจัดการความเสีย่ง
อุทกภัยและภยัแลง 

- การวิจัยเพื่อประเมนิสถานะความ
มั่นคงดานน้ำภายใตการพัฒนา 
EEC และความเสี่ยงจากการ
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แผนงาน กิจกรรมการ

ขับเคลือ่น 

ขอสรุปและประเด็นท่ี

พบ 

หัวของานวิจัย/นโยบายท่ี

เสนอแนะ 

มั่นคงน้ำสำหรับเมือง
และความมั่นคงน้ำดาน
สิ่งแวดลอมมีความ
มั่นคงคอนขางนอย ผล
การประเมนิความมั่นคง
ดานน้ำทางดาน
เศรษฐศาสตร อัน
เนื่องมาจากการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการน้ำ
ดวยเทคโนโลยีในพืน้ท่ี 

EEC พบวา ผลิตภาพ
น้ำสาขาอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช
ระบบการบริหาร
จัดการน้ำดวย
เทคโนโลยี (รวม 3R 

และ IoT) ผลสัมฤทธ์ิใน
การเสริมสรางศักยภาพ
องคกรผูใชน้ำในการ
จัดการน้ำชุมชนเปน
สวนสำคญัในการมุงสู
เปาหมาย SDG 6.5.1  

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และควรมีการศึกษาความ
เชื่อมโยงความมัน่คงดานน้ำใน
ระดับชุมชน จังหวัด และลุมน้ำ 
รวมถึงธรรมาภิบาลน้ำ และกลไก
ทางการเงิน เพื่อมุงสูเปา
หมายความมั่นคงดานน้ำและการ
พัฒนาท่ียั่งยนื 

กลุม 4.2 : การศึกษารูปแบบการจัดการน้ำชมุชนท่ีประหยัดน้ำและใชน้ำอยางคุมคาเพื่อขยายผลงานวิจัยในสนาม
ระยะท่ี 1 สูการขับเคลื่อนสูนโยบายการจัดการน้ำชุมชนในระดับประเทศ 

4.2.1 โครงการวิจัย
แนวทางการพัฒนา
กลุมองคกรผูใชน้ำเพื่อ
เพิ่มความสามารถใน
การวางแผนการ
บริหารจัดการน้ำ
ระดับพื้นท่ี 

- รายงานเรื่องแนว
ทางการดำเนินงาน
เพื่อจัดทำ
ขอเสนอแนะการ
บริหารจัดการน้ำ
และท่ีดินในระดับ
ชุมชน เพื่อลดความ
ยากจนและเหลื่อม
ล้ำ 

การพัฒนากลุมองคกร
ผูใชน้ำใน 33 ตำบล ใน 
5 ภูมิภาค 15 จังหวัด 
ใหมีความสามารถใน
การวางแผนการบริหาร
จัดการน้ำในระดับพืน้ท่ี
อยางเปนรูปธรรม เกิด
เปนหลักสูตรในการ
พัฒนาศักยภาพของ

- ภาครัฐควรมีแผนพัฒนา
สมรรถนะหรือเสรมิสราง
ศักยภาพ (Capacity building) 

อยางเปนระบบใหแกองคกร/
กลุมผูใชน้ำระดับชุมชน 

- การเชื่อมโยงฐานขอมูลท่ี
เก่ียวของกับองคกร/ กลุมผูใชน้ำ
ซ่ึงอยูหลายแหลงท่ีมา ท้ังท่ี
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แผนงาน กิจกรรมการ

ขับเคลือ่น 

ขอสรุปและประเด็นท่ี

พบ 

หัวของานวิจัย/นโยบายท่ี

เสนอแนะ 

- การถายทอดความรู
เรื่อง New Trends 

in Basin & 

Community 

Water 

Management 

คณะกรรมการองคกร
ผูใชน้ำและเจาหนาท่ี
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

เก่ียวของกับการใชน้ำโดยตรง
และทางออม 

-  

4.2.2 การพัฒนา
สมรรถนะในการ
พัฒนาการบรหิาร
จัดการน้ำระดับชุมชน
อยางยั่งยืน: การ
พัฒนาแนวทางการ
ประเมินผลการบริหาร
จัดการน้ำระดับชุมชน
แบบมีสวนรวม 

- รายงานเรื่องแนว
ทางการดำเนินงาน
เพื่อจัดทำ
ขอเสนอแนะการ
บริหารจัดการน้ำ
และท่ีดินในระดับ
ชุมชน เพื่อลดความ
ยากจนและเหลื่อม
ล้ำ 

- การถายทอดความรู
เรื่อง New Trends 

in Basin & 

Community 

Water 

Management 

การประเมนิกลุมผูใชน้ำ
โดยใชตัวชี้วัดการ
บริหารจัดการนำ้อยาง
ยั่งยืนท่ีไดจากทบทวน
บทเรยีนขององคกรผูใช
น้ำระดับทองถิ่น 
รวมกับการสังเคราะห
บทเรยีนจาก
ตางประเทศ อันเปนพืน้
ฐานความรูสำหรับการ
ออกแบบหลักเกณฑ
พิจารณาองคกรผูใชน้ำ
เพื่อใหเกิดการบริหาร
จัดการน้ำชุมชนอยาง
ยั่งยืน (sustainability 

transformation) ซ่ึง
ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 
สวน คือ ปจจัยพื้นฐาน 
(Input) กระบวนการ
ดำเนินงาน (process) 

- การพัฒนากลไกหรือกระบวนการ
สอบทานขอมูลตัวชี้วัดกลุมผูใช
น้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำอยาง
ยั่งยืน ท่ีกลุมผูใชน้ำประเมิน
ตนเอง ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความ
เปนอัตวิสัย (subjectivity) ของ
ขอมูลบางสวนได 
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5.3  ขอเสนอแนะตอหัวขอวิจัยท่ีสำคัญ 

 จากรายละเอียดที่ไดนำเสนอในหัวขอ 5.2 พบวา มีขอเสนอแนะที่ไดจากผลการศึกษาแตละแผนงาน
จำนวนมาก ในหัวขอนึ้จึงไดสรุปขอเสนอแนะตอหัวขอวิจัยที่สำคัญและอาจใชเปนแนวทางงานวิจ ัยของ
ประเทศไทยใหบรรลุเปาหมายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืนได ดังน้ี 

แผนงานที่ 1   การผลักดันการนำนโยบายประหยัดน้ำและใชน้ำซ้ำตลอดจนการจัดต้ังกลไกสูภาคปฏิบัติ 

(รวมกับสทนช.) 

แผนงานที ่2   การขยายผลงานวิจัยสูการวางแผนน้ำ เกษตร และการตลาดในระดับจังหวัด โดยใชกลไก 

และฐานขอมูลจากงานวิจัย (รวมกับ จังหวัด) 

แผนงานที ่3   การพัฒนาชุดแบบจำลองในการบริหารเขื่อนในภาคปฏิบัติจริง (รวมกับหนวยงาน) 

แผนงานที ่4   การรวมพัฒนากลไกการบริหารจัดการน้ำในระดับลุ มน้ำ จังหวัด และองคกรผูใช น้ำ 

(รวมกับสทนช และกรมทรัพยากรน้ำ) 
 

5.4  สรุปผลจากกลไกการขับเคลื่อนแผนงานวิจัยเข็มมุง 

 การขับเคลื่อนแผนงานวิจัยเข็มมุงดานการจัดการน้ำ ปที ่ 2 นี้ มุ งเนนการเชื่อมโยงการศึกษาทบทวน 
(เพื่อหา gap) เขากับการพัฒนานักวิจัย (โดยอาศัยการถายทอดประสบการณ) และการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อน 
(โดยจัดทำเอกสารและสื่อสารสูกลุมเปาหมาย) โดยใชกรอบกลยุทธดานทักษะ (Skills Strategy framework) 

ของ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ตามรายงานการศ ึ กษา 
Towards a Skills Strategy for Southeast Asia ซึ่งชี ้ใหเห็นถึงทักษะที่จำเปนตองพัฒนาเพื่อใหสามารถ
ตอบสนองตอแนวโนมการเปลี ่ยนแปลงดานตางๆ (Megatrends) ของโลกที ่เก ิดข ึ ้นจากโลกาภิว ัฒน  
(Globalisation) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี (Technological progress) ประชากรสูงอาย ุ(Population 

ageing) การยายถิ่นฐาน (Migration) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ (Climate change) รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงที่ไมสามารถคาดการณได เชน การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 

โดย OECD ระบุโอกาสในการพัฒนาทักษะสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไว ซึ่งโครงการวิจัยน้ีได
นำมาประยุกตใชและไดผลสรุปจากกลไกการขับเคลื่อนแผนงานวิจัยเข็มมุง ดังน้ี 

5.4.1  การขยายโอกาสการเขาถึงการพัฒนาทักษะ 

1.1 เพิ่มชองทางการพัฒนาทักษะใหเกิดขึ้นไดในหลายๆ หนวยงาน ไมเพียงแตในสถาบันการศึกษา 
แตขยายไปถึงสถานที่ทำงานและชุมชน 

 โครงการไดพัฒนาชองทางการพัฒนาทักษะสำหรับหลายๆ หนวยงาน และจัดขึ้นในหลายๆ 
รูปแบบ สำหรับสถาบันการศึกษา ไดมีการจัดประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยทีมนักวิจัยจากทั้ง 4 
แผนงาน อยูอยางตอเน่ืองเปนระยะตลอดเวลาการดำเนินงาน มีการทำงานในรูปแบบพี่เลี้ยงระหวาง
นักวิจัยอาวุโส และผูทรงคุณวุฒิที่ถายทอดความรูและประสบการณใหแกนักวิจัยรุนใหมหรือนักศึกษา 
สำหรับหนวยงานที่เกี่ยวกับกับการบริหารจัดการน้ำ ไดรวมกิจกรรม Co-run กับนักวิจัยและเพิ่มพูน
ความรูความเขาใจในการนำผลจากงานวิจัยไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน สำหรับชุมชน ไดรวมระบุ
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ปญหาของพื้นที่ เสนอแนวทางการแกไข และลงมือปฏิบัติรวมกับนักวิจัย ซึ่งเปนกิจกรรมหลักของ
โครงการในกลุมที่ 4.2  นอกจากชองทางการพัฒนาทักษะที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา หนวยงาน และ
ชุมชนแลว โครงการยังไดสื่อสารผลงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนในรูปแบบตางๆ ทั้งรายงาน คลิปวิดีโอ และ
บทความวิชาการ ที่ทุกคนสามารถเขาถึงได 
1.2 เพิ่มรูปแบบการพัฒนาทักษะ ทั้งการเรียนรูแบบเปนทางการ กึ่งทางการ และไมเปนทางการ 
 รูปแบบการพัฒนาทักษะที่ใชในแผนงานเข็มมุงนี้มีทั ้งแบบเปนทางการ เชน การจัดประชุมกับ
ผูทรงคุณวุฒิ การจัดทำบทความวิชาการ ซึ่งมุ งเนนการพัฒนาทักษะของนักวิจัยและบุคลากรใน
สถาบันการศึกษา แบบกึ่งทางการ เชน การจัดการถายทอดความรู กิจกรรม Co-run ซึ่งเนนการพัฒนา
ทักษะของนักวิจัยและบุคลากรจากหนวยงานดานน้ำ และแบบไมเปนทางการ เชน การใชคลิปวิดีโอเพื่อ
สื่อสารผลงานวิจัยไปยังสาธารณะ ซึ่งทุกคนสามารถเขาถึงได 
1.3 สรางการเรียนรูตลอดชวงชีวิต ตั้งแตวัยเด็กกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย และการเรียนรูในวัยทำงานและวัยสูงอายุ 
 การดำเนินงานของแผนงานวิจัยเข็มมุงเปนการบูรณาการการทำงานรวมกันหลายภาคสวนทั้ง
สถาบันการศึกษา หนวยงานดานน้ำ และชุมชน โดยเปดโอกาสใหผูเขารวมทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับชั้น 
ไดแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ชวยเสริมสรางบรรยากาศและสังคมแหงการ
เรียนรูที่จะเปนทักษะใหแกทุกคนที่เขารวมกิจกรรมของโครงการ 
 

5.4.2 การพัฒนาทักษะสูระดับความเปนเลิศ และสรางความเทาเทียมในการศึกษาแกประชาชนทุกคน 

 โครงการฯ ไดจัดการถายทอดความรูรวมกับผูเชี ่ยวชาญตางประเทศจำนวน 7 ครั้ง ซึ ่งผลจากการจัด
กิจกรรมน้ีชวยใหนักวิจัยไทยไดรับขอแนะนำเกี่ยวกับผลการวิจัยและมุมมองจากผูเชี่ยวชาญตางประเทศ นำมา
ซึ่งผลสำเร็จที่ไดจากแตละแผนงาน และขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคตในแสดงในตารางที่ 5-1 ซึ่งจะชวย
ยกระดับการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเทียบเทานานาชาติที่มีความเปนเลิศ สราง
โอกาสในการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชน และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 

5.4.3 การพัฒนาทักษะที่มีความเหมาะสม สรางสมดุลระหวางทักษะที่มีอยูและทักษะที่เปนความตองการของ 
  ตลาด  
 โครงการตางๆ ในแผนงานวิจัยเข็มมุงมีที ่มาจากปญหาดานการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยที่
ประสบอยูในปจจุบัน ดังน้ัน การถายทอดความรูรวมกับผูเชี่ยวชาญตางประเทศในหัวขอตางๆ ทั้ง 7 หัวขอที่
สอดคลองกับแตละแผนงาน/โครงการ และการบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางทีมนักวิจัย หนวยงานผู
กำหนดนโยบาย และหนวยงานผูปฏิบัติ เชน การ Co-run ระบบเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำตนทุนของเขื่อนหลักและ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ราบภาคกลาง จึงเปนการพัฒนาองคความรูและทักษะที่มีความ
เหมาะสม ผลการศึกษาที่ไดจากงานวิจัยมีความสอดคลองกับนโยบายของประเทศ สามารถนำไปใชสนับสนุน
การแกไขปญหาดานน้ำไดจริงโดยหนวยงานผูปฏิบัติ   
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 โครงการใชระบบการจัดการความรู หรือ KM : Knowledge Management เพื่อรวบรวมองคความรูที่
ไดรับจากงานวิจัยมาพัฒนาอยางเปนระบบ เชน รายงานผลการศึกษา รายงานการทบทวนองคความรู รายงาน
การถายทอดความรู คลิปวิดีโอ และบทความวิชาการ เพื่อใหบุคคลทั่วไปเขาถึงความรูดานการบริหารจัดการ
น้ำ และนำความรูน้ันไปพัฒนาตนเองใหหรืองานที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลักดันใหประเทศไทย
มีความสามารถในการพัฒนาสูงยิ่งขึ้น เน่ืองจากบรรลุความสำเร็จทั้ง 4 ดานของการจัดการความรู ไดแก 1) 

บรรลุเปาหมายของงาน 2) บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน 3) บรรลุเปาหมายการพัฒนาเปนประเทศที่สงเสริม
การเรียนรู 4) บรรลุความเปนชุมชน และการทำงานรวมกัน 

 

 




