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บทที่ 1 บทนำ 
 

1.1 ที่มา และความสำคัญ 

ในปจจุบันโลกเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เปนกลไกสำคัญในการพัฒนาและ
การขับเคล่ือนประเทศ เกิดเศรษฐกิจรูปแบบใหม เชน เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เศรษฐกิจการแบงปน 
(Sharing Economy) เศรษฐกิจ 5G (5G Economy) เศรษฐกจิตามความตองการ (On Demand Economy) คาด
วา ผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จะสรางมูลคา 3.7 ลานลานเหรียญสหรัฐ ภายในป 2025 (ฟรอสท แอนด 
ซัลลิวัน 2563) การเกิดข้ึนและเติบโตอยางรวดเร็วของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สำคัญ เชน ขอมูลขนาดใหญ (Big 

data) เซนเซอร (sensor) อินเทอรเน็ตของทกุสรรพส่ิง (Internet of Things, IoT) ปญญาประดิษฐ (AI) ระบบ
อัตโนมัติและหุนยนต (Automation) โทรคมนาคมยุคใหม (Next Generation Telecom) การวิเคราะหขอมูล 
(Data analytics) และการประมวลผลแบบคลาวด (Cloud Computing) สงผลใหรูปแบบการดำเนินงานในภาค
เศรษฐกิจของประเทศทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ มกีารเปล่ียนแปลงไปสูดิจิทัลมากขึ้น นอกจากน้ี 
การระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดข้ึนในชวงปลายป 2562 เปนปจจัยเรงใหมีการนำเทคโนโลยีเขามาใชมากขึ้น 
อุตสาหกรรมสำคัญที่ไดรับผลกระทบอยางมากและมกีารปรับเปล่ียนการดำเนินธุรกิจเขาสูดิจิทัลอยางรวดเร็ว เชน 
อุตสาหกรรมการขนสง อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรมการคาปลีก อุตสาหกรรม
การเงินและประกันภัย  

จากการเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของโลก ประเทศไทยปรับเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัลดวยยุทธศาสตรประเทศ
ไทย 4.0 มกีารปรับเปล่ียนนโยบายเศรษฐกิจในดานตาง ๆ เชน การเปล่ียนการผลิตสินคาใหเปนสินคาเชิงนวัตกรรม 
การเปล่ียนการขับเคล่ือนดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี และนวัตกรรม การเปล่ียนจาก
การเกษตรแบบดั้งเดิมไปสูการเกษตรสมัยใหมที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี เปล่ียนจากการเนนภาคการ
ผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น เพื่อสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจระลอกใหม สามารถหลุดพนจากกับ
ดักรายไดปานกลาง รวมถึงการรับมอืกับการเปล่ียนแปลงสำคัญ ๆ เชน การเปนสังคมเมือง การเปนสังคมผูสูงวัย 
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

ทรัพยากรน้ำเปนปจจัยสำคัญในการผลิต ในปจจุบันความตองการใชน้ำเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ใน
ภาคอุตสาหกรรม ผลจากนโยบายเศรษฐกิจ การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) สงผลใหความ
ตองการน้ำในภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้น นอกจากน้ี การเปนสังคมเมือง การเปนสังคมผูสูงวัย สงผลใหความตองการ
น้ำในภาคบริการสูงขึ้น รวมถึง ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบตอการผลิตในภาคเกษตรซึ่งมี
สัดสวนการใชน้ำสูงที่สุด และพื้นที่การเกษตรสวนใหญ รอยละ 80 อยูนอกเขตชลประทานจึงตองอาศัยแหลงน้ำ
จากธรรมชาติเปนหลัก จึงมักเผชิญกับความเส่ียงจากภัยพิบัติดานน้ำ ทั้งนี้ ประเทศไทยประสบปญหาพิบัติดานน้ำ
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มาโดยตลอด ทั้งในดานการขาดแคลนน้ำในหนาแลง และการเกิดน้ำทวมในหนาฝน ปญหาดานคุณภาพน้ำ ปญหา
การรุกล้ำของน้ำเค็ม ปญหาประสิทธิภาพในการจัดสรรน้ำ  

จากการกาวกระโดดของนวัตกรรม และเทคโนโลยีทำใหมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชมากขึ้น 
เทคโนโลยีที่นำมาใชในดานน้ำ เชน ขอมูลขนาดใหญ (Big data) เซนเซอร (Sensor) อินเทอรเน็ตของทุกสรรพส่ิง 
(Internet of Things: IoT) ปญญาประดิษฐ (AI)  สงผลตอหวงโซอุปทานน้ำ ตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต
การกักเก็บน้ำจนถึงน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตาง ๆ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการเกิดขึ้นของขอมูล
ขนาดใหญทำใหมีขอมูลดานน้ำจำนวนมากซึ่งสามารถใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญคัดกรองขอมูลที่เปน
ประโยชนไปใชในการบริหารจัดการน้ำไดหลากหลายยิ่งขึ้น ไมเพียงแตการใชงานแบบด้ังเดิมที่เคยเปนมา เชน ดาน
การเตือนภัยการบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ การออกแบบทางวิศวกรรม แตยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและตัดสินใจแบบ Real-time ไมวาจะเปนการไดมาซึ่งขอมูล การสงตอ การจัดเก็บ การประมวลผล 
และการนำไปใชงานไดอยางทันทวงที 

ผลสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำโดยการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีเหลานี้มาใชเกิดขึ้นในระดับ
สากล ตัวอยางเชน ประเทศสิงคโปร นำฐานระบบดานน้ำ แพลตฟอรม IoT นำมาใชในการบริหารจัดการน้ำในการ
พยากรณอากาศที่ทันสมัย โดยใชโปรแกรม EnWeather  ประเทศไตหวันและประเทศไทยนำเทคโนโลยีมาใชใน
การบริหารจัดการน้ำ เชน การตรวจสอบการปองกันภัยพิบัติ การประเมินความปลอดภัยของอางเก็บน้ำ ระบบ
ตรวจวัดขอมูลระยะไกลดานความปลอดภัยเขื่อน ระบบใหน้ำสำหรับการเพาะปลูก เทคโนโลยีสูบน้ำแบบประหยัด 
(สุภัทรา และคณะ 2563 ) ทั้งนี้ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใช ทำใหเกิดตลาดใหมที่สรางการ
เติบโตใหกับเศรษฐกิจ คาดการณวาในป 2573 เทคโนโลยีเซ็นเซอรในการบริหารจัดการน้ำ และในอุตสาหกรรม
บำบัดน้ำเสีย จะมีการเติบโตที่มีมูลคามากกวา 2 พันลานดอลลาร (1 พันลานยูโร) (IOT-now, 2020 ) รวมถึงเสริม
ใหเกิดการใชงานอุปกรณ IoT ในภาคเมืองมากข้ึน 

ถึงแมวาปจจุบันประเทศไทย ไดนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชกับบริหารจัดการน้ำใน
หลายดาน อยางไรก็ตาม จากตัวอยางความสำเร็จของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในดานน้ำในระดับ
สากลในหลากหลายมิติ จึงควรมีการศึกษาและนำเทคโนโลยีเหลานี้เขามาประยุกตใชกับบริหารจัดการน้ำ ใน
ประเทศไทยใหครอบคลุมมากขึ้น  

 

1.2  วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาภาพรวมของเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการน้ำ   
3. เพื่อเสนอแนวทางการสนับสนุนการใชระบบเซนเซอร อินเทอรเน็ตของทุกสรรพส่ิง และระบบอัตโนมัติใน

การบริหารจัดการน้ำ    
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1.3  ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตเนื้อหา  
-เทคโนโลยีดิจิทัลอัตโนมัติในที่นี้ ครอบคลุม เซนเซอร (sensor) อินเทอรเน็ตของทกุสรรพส่ิง (Internet 

of Things) และ ระบบอัตโนมัติ (Automation) 

 -ทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการน้ำในดานการดำเนินงาน (operation) 

  
1.4  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ในงานศึกษานี้ มีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้  
1. ทบทวนเอกสาร งานศึกษา วิจัยที่เกี่ยวของ 
2. วิเคราะหแบงกลุม 

3. สังเคราะหประเด็นสำคัญในการออกแบบระบบ จากตัวอยาง 
4. สรุปสถานะภาพ 

5. จัดทำขอเสนอแนะในการขยายผลการประยุกตใชระบบอัตโนมัติในการบริหารจัดการน้ำ 
 

1.5  ประโยชนที่ไดรับ  
แนวทางการวางแผนในการนำระบบเซนเซอร อินเทอรเน็ตของทุกสรรพส่ิง และระบบอัตโนมัติในการ

บริหารจัดการน้ำของไทย 
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บทที่ 2 นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล  

2.1 ภาพรวมนวัตกรรม และเทคโนโลยี 

ในภาพรวมเศรษฐกิจโลกถูกครองตลาดดวยกลุมบริษัทดานเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยพบวาบริษัท 7 บริษัท 
จาก 10 บริษัทที่มีมูลคาสูงที่สุดในโลก เปนบริษัทที่ทำธุรกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช 
ได แก  (1) Amazon (2) Microsoft (3) Alphabet (บร ิษ ัทแม ของ  Google) (4) Apple (5) Facebook (6) 

Tencent และ (7) Alibaba  

 
ภาพที่ 2- 1  บริษัทที่มมีูลคาสูงที่สุดในโลกป 2019 

ที่มา สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, ฟรอสท แอนด ซัลลิวัน (2563)  
 

เทคโนโลยีกอใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงบริษัท Startup ดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จากการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑและ
บริการทางเทคโนโลยีสมัยใหม เชน Internet of Things Artificial Intelligence และ Robotics ทำใหเกิดการ
สรางงานใหม สงผลใหเกิดการจางงาน และสงผลกระทบตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก 

เทคโนโลยีที่มีความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของโลก ประกอบดวย  (1) อินเทอรเน็ตแหงสรรพส่ิง 
( Internet of Things: IoT)  (2) ระบบอัตโนมัติและหุ นยนต (Automation and Robotics)  (3) เทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI)  (4) การพิมพสามมิติ (3D Printing) (5) เทคโนโลยีการกระจาย
ขอมูลบัญชี (Distributed Ledger Technology: DLT) (6) เทคโนโลยีเครือขาย (Networking) (7) เทคโนโลยี
ความมั่นคงปลอดภัย (Security) (8) โทรคมนาคมยุคใหม (Next Generation Telecom) (9) การประมวลผล
ควอนตัม (Quantum Computing) (10) เทคโนโลยีความเปนจริงดิจิทัล (Digital Reality) (11) การประมวลผล
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แบบกลุมเมฆ (Cloud Computing) (12) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) และ (13) เทคโนโลยีการวิเคราะห
ขอมูล (Data Analytics) การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใช ทำใหเกิดตลาดใหมที่สรางการเติบโต
ใหกับเศรษฐกิจ และสงผลกระทบมากมาย ตัวอยางเชน  

อุตสาหกรรมอัตโนมัติและหุนยนตจะมีสวนชวยสรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลก (GDP) มากถึง 15 ลาน
ลานเหรียญสหรัฐภายในป 2030 การนำระบบอัตโนมัติมาใชในอุตสาหกรรมตางๆ อยางแพรหลายกอใหเกิดความ
ตองการงานที่มีทักษะดิจิทัล และทดแทนแรงงานทักษะต่ำและแรงงานไมมีทักษะในภาคการผลิต 

เทคโนโลยีเซ็นเซอรในการบริหารจัดการน้ำ และในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย คาดการณวาในป 2573 จะ
มีการเติบโตที่มีมูลคามากกวา 2 พันลานดอลลาร (1 พันลานยูโร) (IOT-now, 2020 ) รวมถึงเสริมใหเกิดการใช
งานอุปกรณ IoT ที่เกี่ยวของมากข้ึน  

จากงานศึกษาของ ฟรอสท แอนด ซัลลิวัน (2563) พบวาในประเทศไทย ตลาดระบบอัตโนมัติและหุนยนต
จะเติบโตเปนตลาดที่ใหญที่สุด มูลคาตลาดกวา 1 ลานลานบาท คิดเปน 1 ใน 5 ของโลก ภายในป 2035 รวมถึง 
อินเทอรเน็ตแหงสรรพส่ิงมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น  

 

 
ภาพที่ 2-2 ขนาดตลาดของ 13 เทคโนโลยีในประเทศไทย 

ที่มา สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, ฟรอสท แอนด ซัลลิวัน (2563) 
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จากการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ1 พบวา ระบบอัตโนมัติ (Automation) มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ไทยสูงที่สุด รองลงมาเปน โทรคมนาคมยุคใหม (Next Generation Telecom) เทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูล 
(Data Analytics) รวมถึง อินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 
(Artificial Intelligence: AI)  
 

 
ภาพที่ 2-3 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมของเทคโนโลยีดิจิทัลในเศรษฐกิจไทย 

ที่มา สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, ฟรอสท แอนด ซัลลิวัน (2563) 
 

จากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  Thailand 4.0 รัฐบาลกำหนด 10 อุตสาหกรรม
เปาหมาย (S-Curve Industry) แบงเปน 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพในการตอยอด (First S-Curve) และ 5 
อุตสาหกรรมอนาคตที่ประเทศยังไมเคยมี  (New S-Curve) ดังนี้  

อุตสาหกรรม 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next-Generation 

Automotive), อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics), อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายได
ดี และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism), อุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology), อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 

 
1 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact Assessment) ดวยประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น ไดแก (1)  ผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ (ผลกระทบตอประชากร การสรางงาน ผลกระทบตอการศึกษา ผลกระทบตอการดูแลสุขภาพ และความนาดึงดูดเชิงกลยุทธ) (2) จำนวนกรณี
การใชงาน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (3) ขนาดของตลาด 



 7 

อุตสาหกรรม 5 อุตสาหกรรมอนาคต ไดแก หุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม (Robotics), อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส (Aviation and Logistics), อุตสาหกรรมเชื ้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  (Biofuels and 

Biochemicals), อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital), อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) 

ภายใตนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  Thailand 4.0 ระบบอัตโนมัติและหุนยนตถูก
กำหนดใหเปนหนึ่งในอุตสาหกรรม S-curve ใหม ที่จะชวยเรงประเทศไทยใหกาวสูระบบเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนดวย
นวัตกรรมไปสูประเทศไทย 4.0 

การใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย กอใหเกิดความเสี่ยงตอภัยคุกคามตั้งแตระดับบุคคลไปจนถึง
องคกร ดังนั้น จึงควรมีการเตรียมความพรอมเพื ่อรับมือภัยคุกคาม เชน อาชญากรรมไซเบอรที ่มาพรอมกับ
เทคโนโลยี รวมถึงความพรอมในดานตาง ๆ เชน กำลังคน การประยุกตใชงาน จริยธรรม กฎระเบียบและมาตรฐาน 
กฎหมาย และปจจัยสนับสนุนอื่น ๆ (สศช 2563)  

 

 
 

ภาพที่  2-4 ความพรอมในการประยุกตใชนวัตกรรม และเทคโนโลยี AI ในประเทศไทย 
ที่มา ดร.ชัย วุฒิวิวัฒนชัย, ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 2021 

  



 8 

2.2 นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 

ในงานศึกษาน้ี ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สำคัญไดแก ระบบเซนเซอร (Sensor) อินเทอรเน็ตของทุก
สรรพส่ิง (Internet of Things, IoT) และระบบอัตโนมัติ (Automation) ซึ่งมีความหมายดังนี ้

2.2.1 เทคโนโลยีเซนเซอร 
1. ขอมูลทั่วไป 
เซนเซอร (Sensor) คอื ชุดอุปกรณ วงจร หรือ ระบบทีท่ําหนาที่ตรวจวัดการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ หรือ

ลักษณะของส่ิงตาง ๆ โดยรอบวัตถุเปาหมาย และนำขอมูลจำนวนมหาศาล (Big Data) ที่ไดจากการตรวจวัด เขาสู
กระบวนการแจกแจงและวิเคราะหพฤติกรรมของการเปล่ียนแปลง ประมวลผลเปนองคความรูและปญญาประดิษฐ 
(Artificial Intelligence) ใหมนุษยสามารถนำองคความรูมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดข้ันตอนของกระบวนการ
ทำงาน (สำนักงานปลัดกระทรวง อว. 2565) 

อุปกรณเซนเซอร แบงเปน 3 ประเภท ตามคุณสมบัติในการตรวจวัด (สำนักงานปลัดกระทรวง อว. 2565) 
1. เซนเซอรดานกายภาพ (Physical Sensor) คือ เซนเซอรที่ใชในการตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพเปน

เซ็นเซอรที่ใชเซลลพิเศษที่มีความไว ตอ แสง, การเคล่ือนไหว, อุณหภูมิ, สนามแมเหล็ก, แรงโนมถวง, ความช้ืน, การ
ส่ันสะเทือน, แรงดัน, สนามไฟฟา, เสียง ฯลฯ  

2. เซนเซอรดานเคมี (Chemical Sensor) คือ เซนเซอรที่ใชในการตรวจวัดสารเคมีตางๆ โดยอาศัย
ปฏิกิริยาจำเพาะทางเคมี และมีการแปลงเปนขอมูลหรือสัญญาณที่สามารถอานวิเคราะหได เชน เซนเซอรตรวจวัด
สารเคมีปนเปอนในส่ิงแวดลอม หรือดินและน้ำ  

3. เซนเซอรทางชีวภาพ (Biosensor) คือ เซนเซอรที่อาศัยเทคนิคการนำสารชีวภาพ (Biological 

Recognition Material) มาเปนตัวทำปฏิกิริยาจำเพาะกับสารเปาหมาย เชน เซนเซอรที่ใชในการตรวจวัดระดับน้ำ 
ตาลในเลือด 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีเซนเซอรและเครือขายเซนเซอร  
เทคโนโลยีเซนเซอร นำมาใชในงานดานตาง ๆ ดังนี้ 
ดานการเกษตร 
-เซนเชอรเพือ่ตรวจวัดผลิตภัณฑอาหารสงออกในระดับตนน้ำถึงปลายน้ำ 
-Pre-Screening สำหรับสินคาเกษตร 
-เซนเชอรเพือ่ตรวจวัดผลิตภัณฑอาหารที่บริโภคภายในประเทศ 

-เซนเซอรสำหรับระบบเกษตรแมนยำ (Precision Agriculture) 

ดานสุขภาพ (Healthcare) 

-ชุดตรวจวัดและติดตามสุขภาพดวยคน 
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-ชุดตรวจที่มีความจำเพาะตอโรคในภูมิภาค 

-อุปกรณตรวจวัดและติดตามสุขภาพแบบสวมใส (wearable Sensor) 

ดานขนสง (Transport) 

-เซนเซอรในระบบจราจรอัจฉริยะ 

-เซนเซอรในอุปกรณเสรมิหรืออุปกรณตกแตงเพิม่เติมในรถยนต 

-เซนเซอรในระบบติดตามดานโลจิสติกส 

ดานสาธารณูปโภค (Utility) 

-เซนเซอรและระบบสำหรับ Smart Home/Smart City 

-เซนเซอรเพื่อเฝาระวังและดูแลสมาชิกในที่อยูอาศัย (Home security & Homecare) 

ดานส่ิงแวดลอม 

-ระบบตรวจวัดมลพิษ และการบริการวิเคราะหที่เกี่ยวของ 
-เซนเซอรเพื่อการตรวจวัดและเฝาระวังส่ิงแวดลอม 

 

2.2.2 อินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) 
1. ขอมูลทั่วไป 
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ( IoT ) เปนหนึ่งในแหลงขอมูลที่จะสรางขอมูลขึ้นในอนาคต ขอมูลจะถูกผลิต

จากเซ็นเซอรฝงตัวและอุปกรณตาง ๆ ตั้งแตในโรงงานผลิตไปจนถึงอุปกรณของผูใชสวนบุคคล โดย IoT จะมีกรณี
การใชงานมากข้ึนทั้งในบานอัจฉริยะไปจนถึงดานวิศวกรรม  

การขยายตัวของ Internet of Things (IoT) สงผลใหเกิดการเติบโตของตลาดขอมูลขนาดใหญ จำนวน
อุปกรณเชื่อมตอ IoT ในเอเชียคาดวาจะเพิ่มขึ้น อุปกรณ IoT เชน อุปกรณวัดการออกกำลังกาย สมารททีวีและ
สมารทโฟนที่ใชกันอยูทุกวันนั้นจะมีเครือขายตัวรับสัญญาณที่ติดตามและรวบรวมขอมูลอยางครอบคลุม 

 

2. แนวความคิด ระบบ IoT (สรรเพชร และคณะ 2563) 
สำหรับแนวความคิด และความสัมพันธภายในระบบ IoT นั้น จำเปนตองมีความเขาใจที่ชัดเจนในรากฐาน

ของระบบ IoT โดยการตั้งคำถาม ดังนี้: 
1) อะไรคือความหมายของโมเดล IoT (ลักษณะ และความสัมพันธ) 
2) อะไรคือกุญแจของแนวความคิดในระบบ IoT 

3) อะไรคือความสัมพันธระหวางลักษณะ, โดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะระหวางดิจิตอลและลักษณะทาง
กายภาพ 

4) ใครคือผูมีบทบาทสำคัญ 
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5) มีการบริหาร รวมมอื เช่ือมโยงกับเครือขายอยางไร 
 

3. องคประกอบของ IoT 

Internet of Things ประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 สวน ดังนี้ 
- Sensor & Activators คือ สวนของการรับขอมูลตางๆ 

- Connectivity คือ สวนของการเช่ือมตอเขากับเน็ทเวิรค เชน Wi-Fi, GPRS, 3G 

- People & Process คือ สวนของผูใชงานและกระบวนการทางานของอุปกรณ IoT 

 
ภาพที่  2-5 องคประกอบของ IoT 

ที่มา เอกชัย สุมาลี และคณะ 2560 

 

เครือขาย IoT โดยโมเดล IBM  

แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้  
Controlling device 

Cloud service 

Global network 

Local network 

Things 
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ภาพที่  2-6 Network Layers ของ Internet of Things โดย IBM 

ที่มา อางใน เอกชัย สุมาลี และคณะ 2560 
 

4. ประเภทของเทคโนโลยี IoT 

IoT แบงตามการใชประโยชนไดเปนกลุมหลัก 2 กลุม ไดแก  
1. กลุมขอมูลและการวิเคราะห (Information and Analysis) ประกอบดวย  
(1) Tracking Behavior ใชในการติดตามพฤติกรรม รวมทั้งตดิตอส่ือสารกับสินคา  
(2) Enhance Situational Awareness ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ เชน ระบบความปลอดภัย  
(3) Sensor-driven Decision Analytics สามารถใชในการวางแผนและการตัดสินระยะยาวที่สลับซับซอน  
2. กลุมระบบตอบสนองอัตโนมัติและควบคุม (Automation and Control) ประกอบดวย  
(1) Process Optimization ชวยพัฒนากระบวนการตางๆในบางอุตสาหกรรม  

(2) Optimized Resource เครอืขายตัวเซนเซอรและตัวเซนเซอรตอบรับอัตโนมัติสามารถชวยวิเคราะห
ประมาณการบริโภคทรพัยากรไดอยางเหมาะสม  

(3) Consumption Complex Autonomous Systems เปนระบบอัตโนมัติที่สมบูรณแบบสามารถ
ตอบสนองตอสถานการณปจจุบันไดอยางรวดเร็ว 
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2.2.3. ระบบอัตโนมัติ (Automation)    
1. ขอมูลทั่วไป  
ระบบอัตโนมัติเปนเทคโนโลยีที่มีการดำเนินกระบวนการหรือขัน้ตอน โดยอาศัยความชวยเหลือจากมนุษย

นอยที่สุด และรูปแบบการใชงานมีจุดประสงคในการการควบคุมและตรวจสอบการผลิต รวมถึงการขนสงสินคาและ
บริการตาง ๆ ระบบอัตโนมัติสามารถทำงานทั่วไปแทนมนุษยในหลากหลายอุตสาหกรรม เชน ภาคการผลิต ภาค
เทคโนโลยี ภาคการคาปลีก เปนตน 

การใชงานระบบอัตโนมัติ จะทำใหรูปแบบของงานและงานที่ตองการกำลังคนเปล่ียนแปลงไป เชน การซื้อ
ของออนไลน การใชเครื่องรับจายเงินอัตโนมัติ (ATM) และแอปพลิเคชันไอที การใชแพลตฟอรมส่ือสังคมออนไลน 
สงผลกระทบตอแรงงานทักษะต่ำและแรงงานไมมีทักษะในภาคการผลิต 

 

ระบบอัตโนมัติ แบงออกเปนองคประกอบยอย 3 ประเภท ไดแก (1) Robotics Process Automation, 

(2) Smart Process Automation และ (3) Collaborative Robots  

1. Robotics Process Automation หรือ RPA เปนเทคโนโลยีที่ทำใหบริษัทสามารถกำหนดคาซอฟตแวร
หรือหุนยนต เพื่อรวบรวมและระบุการใชงานในการประมวลผลธุรกรรม จัดการขอมูล กระตุนการตอบสนองและ
ส่ือสารกับระบบดิจิทัลอื่น ๆ RPA จะชวยลดคาใชจายดานพนักงานและขอผิดพลาดของมนุษย  

2. Smart Process Automation หรือ SPA ปลอยใหหุนยนตใชประโยชนปญญาประดิษฐ (AI) และ 
Machine learning เพื่อทำงานที่ใชสติปญญาและมีคุณคาในการจัดการกับขอมูลที่ไมมีโครงสราง SPA จะยาย
ภาระงานไปยังเครื่องจักรและมีแนวโนมเลียนแบบมนุษยในการทำงาน สงผลใหมนุษยมีเวลาในการทำงานที่มมีลูคา
สูง ถือเปนกาวกระโดดในการดำเนินกระบวนการธุรกิจแบบอัตโนมัติ  

3. Collaborative robot หรือ cobot เปนหุนยนตที่สามารถทำงานรวมกับมนุษยเพือ่เพิ่มความมั่นใจใน
ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานและบูรณาการกับสภาพแวดลอมที่มอียู  
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2.3 การนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใชในภาคเศรษฐกิจ  

นวัตกรรม และเทคโนโลยีถูกนำมาใชในภาคเศรษฐกิจสำคัญทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการ ดังนี้ 

2.2.1 ภาคเกษตร 
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ภาคการเกษตรมีการปรับเปล่ียนนโยบายจากการเกษตร

แบบดั้งเดิมไปสูการเกษตรสมัยใหมที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) เพือ่ใหเกษตรกรมี
ฐานะความเปนอยูที่ดีข้ึน และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) ในลักษณะการเปน Smart 

Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหมทีม่ีศักยภาพสูง โดยอุตสาหกรรมการเกษตร (Agri tech: Agricultural 

Technology) เปน 1 ใน 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพในการตอยอด (First S-Curve) และภาครัฐใหการสงเสริม
โดยใหสิทธิประโยชนดานภาษี 

ในปจจุบันเทคโนโลยีดานเกษตรกรรม (Agri tech) กาวหนาไปมาก เทคโนโลยีสมัยใหมถูกนำมาใชในการ
ทำเกษตรกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑ เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน สรางความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ ตัวอยางเชน เซนเซอรถูกนำมาใชเพื่อมุงสรางผลผลิตดานการเกษตรเพิ่มมากขึ้น และมีบทบาทสำคัญ
สำหรับเทคโนโลยี “การเกษตรอัจฉริยะ (SMART Farming)” ดวยเทคโนโลยีที่เรียกวา Precision Agriculture 

หรือ เกษตรแมนยำสูง ซึ่งสามารถทำโดยการติดตั้งเซนเซอรในกระบวนการผลิต ทำใหการติดตามและการจัดการ
ทรัพยากรเปนไปไดโดยอัตโนมัต ิ

ระบบอัตโนมัติจะเปนสวนหนึ่งของเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งการพฒันาของระบบอัตโนมัติ โดยทำงานรวมกับ 
IoT รวมถึงการตรวจสอบแบบเรียลไทม จะทำใหคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีข้ึน โดยลดปริมาณงานหนักรวมถึงงาน
ที่ซ้ำซาก นอกจากน้ี เทคโนโลยีข้ันสูงอื่น ๆ ที่สนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะจะเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตร 
ใหมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
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ภาพที่ 2-7 ระบบจัดการ Smart Farming 

ที่มา ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส (2563) 

ภาคเกษตรกรรมเปนภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย เปนภาคที่รองรับแรงงานเมื่อภาคเศรษฐกิจอื่น
เกิดปญหา เชน วิกฤติการเงิน การแพรระบาดของโควิด 19  อยางไรก็ตาม ประชากรที่ทำงานในภาคเกษตรกรรม
สวนใหญมีรายไดที่ต่ำ เปนกลุมประชากรยากจนของประเทศ เน่ืองจากตองพึง่พาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
การใชทรัพยากรน้ำเปนปจจัยในการผลิตสำคัญ โดยภาคการเกษตร เปนภาคที่ใชน้ำในสัดสวนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบ
กับภาคอ่ืน ๆ แตสรางผลผลิตรวมมวลรวมประชาชาติ (GDP) ใหกับประเทศต่ำที่สุด ทั้งนี้เพราะปญหาดานน้ำเปน
ปญหาสำคัญที่สงผลกระทบตอภาคการเกษตรของไทย โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรอยูนอกเขตชลประทานจึงตอง
อาศัยแหลงน้ำจากธรรมชาติ จึงมักเผชิญกับความเส่ียงจากภัยพิบัติดานน้ำ รวมถึงประสิทธิภาพในการใชน้ำ  ดังนั้น 
การนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีี และนวัตกรรม (วทน.) ที่เหมาะสมมาใช เพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน สรางความหลากหลายของผลิตภัณฑสำหรับภาคการเกษตร รวมถึงสงเสริมให
ผูประกอบการมีีความพรอม สามารถผลิตสิินคาที่มีระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูงข้ึน นำไปสูสรางความสามารถ
ในการแขงขันในภาคการเกษตรของประเทศ 

2.2.2 ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม /ธุรกิจบริการ /ภาคเมือง 
ภาคการผลิต  เปนภาคที่มีการใชงานอุปกรณพกพาและอุปกรณอัจฉริยะในปริมาณเพิ่มขึ้นจากการ

ทำงานในกระบวนการอัตโนมัติ  
ภาคคาปลีก  การติดตามการซือ้สินคาของผูบริโภค 
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ภาคสุขภาพ  ศูนยการวินิจฉัยโรคดวยเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงบนคลาวด  
ภาคการเงิน  การธนาคารผานระบบดิจิทัลขยายตัวตามการเติบโตของแอปพลิเคชันมือถือจากการใช

งานการธนาคารออนไลน 

ภาคเมือง  การพัฒนา IoT เพื่อตอบสนอง และอำนวยความสะดวกของเมอืงอัจฉริยะ ( Smart City)
ในดานตาง ๆ อาทิ ดานการทองเที่ยว ดานความปลอดภัย ดานส่ิงแวดลอม  

  

ตัวอยางบทบาทเทคโนโลยี AI ที่มีตอการสงเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (สศช 2563) ไดแก 
อุตสาหกรรมการใหบริการทางการแพทย อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมการขนสง
และลอจิสติกส อุตสาหกรรมเทคโนโลยี การส่ือสาร และบันเทิง อุตสาหกรรมคาปลีกอุตสาหกรรมพลังงานและ
อุตสาหกรรมการผลิต 

 

 
 

ภาพที่ 2- 8 ตัวอยางบทบาทเทคโนโลยี AI ตอการสงเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

ที่มา ดร.ชัย วุฒิวิวัฒนชัย, ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 2021 

 

ตัวอยางการใชงาน AI ในประเทศไทย aiforthai.in.th กับโจทยเฉพาะของไทย 

เชน วิเคราะหภาพอาหาร วิเคราะหภาพพยาธิ ถอดความ Clip Video บรกิาร Chatbot วิเคราะหโรคใบ
ขาว วิเคราะหโรคจากภาพ CT วิเคราะหขอมูล สตง. ทำนายผลผลิตออย 
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ภาพที่ 2- 9 ตัวอยางการใชงาน AI ในประเทศไทย 

ที่มา ดร.ชัย วุฒิวิวัฒนชัย, ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 2021 

 

2.4 การประยุกตใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำ 

เทคโนโลยีเซนเซอร 
เซนเซอรนำมาใชอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน การเกษตร การขนสง ที่อยูอาศัย สุขภาพ 

รวมถึงในการจัดการน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย คาดการณวาในป 2573 เทคโนโลยีเซ็นเซอรในการบริหารจัดการน้ำ 
และในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย จะมีการเติบโตที่มีมูลคามากกวา 2 พันลานดอลลาร (1 พันลานยูโร) (IOT-now, 

2020) รวมถึงเสริมใหเกิดการใชงานอุปกรณ IoT อื่น มากขึ้น 

เทคโนโลยีเซนเซอรในการบริหารจัดการน้ำในภาคการเกษตร 
การใชเทคโนโลยี “เซ็นเซอร” ติดตามและตรวจสอบสถานะขอมูลที่จำเปนในการเพาะปลูกแบบเรียลไทม 

เพื่อชวยผูประกอบการในการ ”ตัดสินใจและการบริหารจัดการการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ” เชน ความเขมของ
แสง อุณหภูมิ ความช้ืนในดิน สภาพอากาศ เปนตน โดยขอมลูดังกลาวจะถูกเช่ือมโยงผานระบบอินเทอรเน็ต และ
เก็บเขาไปอยูในระบบคลาวด (Cloud) กอนนำขอมูลทีไ่ดไปวิเคราะหและประมวลผล แลวสงกลับไปยังผูใชงาน 

ในอนาคตเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) จะถูกนำมาใชพัฒนารวมกันเพื่อทำ
หนาที่คิด วิเคราะห วางแผน และตัดสินใจในกระบวนการเพาะปลูกแทนมนุษยมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 2-10 ตัวอยางการใชเทคโนโลยีเซ็นเซอรในภาคการเกษตร 

ที่มา Krungthai COMPASS, April 2020 

เทคโนโลยีเซนเซอรในการบริหารจัดการน้ำในภาคอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีเซนเซอรนำมาใชในระบบจัดการน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียในภาคเมือง การนำเซนเซอรเขามา
ใช สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงาน ลดมลพิษจากสารปนเปอนหรือวัสดุเหลือใช นอกจากน้ี โรงงาน
อุตสาหกรรมในปจจุบันจำเปนตองมีอุปกรณในการวัดและตรวจสอบน้ำเสีย เชน ผูผลิตเซมิคอนดักเตอรตอง
ตรวจสอบวาน้ำเสียของโรงงานไมมีสารโลหะเจือปนอยู โรงงานเคมีหรือเภสัชภัณฑตองมั่นใจวาไมมีสารเคมีตกคาง 
นอกจากน้ี เทคโนโลยีเซนเซอรยังนำมาใชในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน อาหารและเครื่องดืม่ การผลิตเส้ือผา และ
โรงงานเภสัชกรรม 

ในกระบวนการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองใชน้ำ เชน กระบวนการผลิต กระบวนการหลอเย็น
และความรอน ทำใหเกิดน้ำเสียจากกระบวนการทำงาน การทิ้งน้ำเสียสูสภาพแวดลอมตองตรวจสอบใหแนใจวาน้ำ
เสียของโรงงานไมปนเปอน กอใหเกิดมลพิษ หรือกอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอม ดังนั้นจึงตองใชเซ็นเซอร
เพื่อตรวจสอบ นอกจากนี้ เซ็นเซอรยังนำใชในโรงบำบัดน้ำเสียและน้ำเสียของเขตเทศบาลเพื ่อตรวจสอบส่ิง
ปนเปอน 

การนำเซนเซอรมาใชในการบริหารจัดการน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย นำมาใชในการตรวจสอบใน 5 จุด 
(IOT-now, 2020 )  ดังนี้  
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ตารางที่ 2.1 เทคโนโลยีเซนเซอรในการบริหารจัดการน้ำในภาคอุตสาหกรรม 

การตรวจสอบ ตัวอยางคุณสมบัติ 
1. พื้นที่กักเก็บ (เชน แท็งก) ระดับน้ำ ความดัน อุณหภูมิ 
2. ทอ, เครือขาย (Network) ความดัน ความเร็วการไหล การวัดระดับการรั่วไหล 

3. ทอ แจกจำหนาย (Distribution) ความดัน ความเร็วการไหล การวัดระดับ การรั่วไหล 

4. การบำบัด – การจายน้ำ (Supply water) pH คลอรีน ความดัน อุณหภูมิ ความเร็วในการไหล 
การวัดระดับ 

5. การบำบัด – น้ำเสีย  ความดัน อุณหภูมิ ความเร็วการไหล การวัดระดับ 
คุณสมบัติทางเคมี 

 

เนื่องจากเทคโนโลยีเซ็นเซอรเปนเทคโนโลยีสมัยใหม การนำดิจิทัลและระบบเซ็นเซอรมาใชในดานน้ำ มีทั้ง
ประโยชนและอุปสรรค โดยอุปสรรคสำคัญ ไดแก คาใชจายที่เพิ่มข้ึนจากวัสดุ อุปกรณตาง ๆ เชน  เซ็นเซอร ทอ 
หรือเทคโนโลยีใหม รวมถึงอุปสรรคในการเขาสูเครือขายน้ำและน้ำเสียนั้นมีตนทุนที่สูง 

อยางไรก็ตาม ประโยชนของการนำเซ็นเซอรมาใชมีมากกวาอปุสรรค ระบบเซนเซอร สามารถนำมาใชกับ
การตรวจสอบระยะไกล โดยไมจำเปนตองใหเจาหนาที่ซอมบำรุงตรวจสอบทอตามปกติ หรือเก็บตัวอยางสำหรับ
การตรวจติดตามในหองปฏิบัติการ เรงการระบุเหตุการณมลพิษชวยลดคาปรับที่เกิดข้ึนจากบริษัทน้ำ ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโรงบำบัดน้ำ ใหบริการแกลูกคาไดดียิ่งขึ้น อาจจะมีการลงทุนที่คอนขางสูงในชวงแรก แตให
ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 

การมีน้ำใชอยางเพียงพอเพื่อใหบรรลุเปาหมายเหลาน้ี อุตสาหกรรมน้ำตองแปลงเปนดิจิทัล และใช
เซ็นเซอรอัจฉริยะทั่วทกุพื้นที่ของเครือขายน้ำ 

เทคโนโลยีเซนเซอรในการบริหารจัดการน้ำในภาคบริการ  
การนำเซ็นเซอรมาใชในภาคบริการ ไดแก  
เซนเซอรที่ใชในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 
เซนเซอรเพื่อประยุกตใชกับที่อยูอาศัย (Smart Home) 

เซนเซอรเพื่อการตรวจวัดสภาพแวดลอม 

 

2. การประยุกตใชอินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง IOT ในการบริหารจัดการน้ำ 
งานอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิงในงานดานน้ำมีดังนี้ IOT (สุภัทรา และคณะ 2563 ) 
- เซนเซอรและระบบติดตามอัตโนมัติ (Automated sensor and monitoring systems) เชน เซนเซอร

ในระบบชลประทานที่ใชเก็บขอมูลตัวแปรภูมิอากาศ (เชน อุณหภูมิ รังสีแสงอาทิตย ความเร็วลม ความช้ืน) ขอมูล
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พืช (เชน ความสูงตนพืช ขนาดของใบ) ขอมูลดิน (เชน ความช้ืนในดิน อัตราการซึม) ซึ่งมีความระเอียดเชิงเวลาได
ถึงระดับวินาทีหรือนาที ขอมูลที่เก็บไดจากเซ็นเซอรเหลาน้ีสามารถนำไปประมวลผลแบบเรียลไทมและใชควบคุม
ระบบใหน้ำอัตโนมัติได 

- ขอมูลภูม ิศาสตรหรือขอมูลเชิงพื ้นที่  (Geospatial data) เปนขอมูลที ่เก็บไดจากอุปกรณ  เชน 
โทรศัพทมือถือ หรือเซ็นเซอรที ่ติดตั ้งบนยานอวกาศ (Space borne or air borne sensors) เพื ่อใชกำหนด
ตำแหนงที่ตั้งของสถานที่ตามละติจูดหรือ ลองจิจูด ติดตามภัยธรรมชาติ ติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การวางผังเมือง 

- สถิติของตัวแปรสภาพอากาศ เชน น้ำฝน ความชื้น ซึ่งสามารถใชขอมูลขนาดใหญที่ไดจากดาวเทียม 
หรือส่ือดิจิตอลตางๆ มาวิเคราะหตัวแปรสภาพอากาศที่มีความไมแนนอนสูงและทำใหขอมูลมีความถูกตองยิ่งขึ้น  
สงผลใหประเมินสถานการณภัยพิบัติเชน น้ำแลง น้ำทวม ไดแมนยำมากข้ึน 

- เซ็นเซอรและหุนยนต สำหรับติดตามคุณภาพน้ำ และสถานการณแมน้ำลำคลองโดยติดตามการเคล่ือนที่
ของสารเคมีที่เปนมลพิษ 

ระบบจัดการน้ำอัจฉริยะ (SWM)  

การจัดการน้ำอยางชาญฉลาดจำเปนตองมีการบูรณาการระบบและมาตรการที่ซับซอนเพื่อตรวจสอบ และ
ควบคุมการใชและคุณภาพของแหลงน้ำ ตลอดจนบำรุงรักษาอุปกรณที่เกี่ยวของ (ทอ ปม ฯลฯ) ซึ่งมีเครื่องมือ
ฮารดแวรและซอฟตแวรมากมาย รวมถึงเซ็นเซอร มิเตอร เครื่องมือประมวลผลขอมูลและการแสดงภาพ แอคทูเอ
เตอร และการควบคุมเว็บและมือถือที่เช่ือมตอผูคนกับระบบน้ำ 

ในการจัดการน้ำอัจฉริยะ มีการนำเซ็นเซอรมาใชงานอยางกวางขวาง  เนื ่องจากเซ็นเซอรมีความ
หลากหลาย และใชงานไดหลากหลายจุดประสงค ในหวงโซอุปทานน้ำ เซ็นเซอรถูกนำมาใชวัด: 

• คุณภาพของน้ำกักเก็บ องคประกอบทางเคมีในน้ำหลังการบำบัดและน้ำเสีย เปนตน 

• การเปล่ียนแปลงปริมาณในอางเก็บน้ำ 
• แรงกดบนทอในทอจาย, 

• การสึกหรอของอุปกรณและเครื่องจักรที่จัดจายน้ำใหกับผูใชปลายทาง 
 

ที่มา Key Advantages of IoT (Internet of Things) Water Management Systems, JUN 24, 2021, 

DIGITEUM TEAM 
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บทที่ 3 อุปกรณและการออกแบบระบบอัตโนมัติในการบริหารจัดการนำ้ 
 

ในงานศึกษานี้ ไดทบทวนการศึกษาที่ไดอธิบายอุปกรณที่ใช และการออกแบบระบบประยุกตใชอุปกรณ
อัตโนมัติในการบริหารจัดการน้ำ ไวดังนี้ 

3.1 ระบบชลประทานอัจฉริยะ 
- อุปกรณที่ใชในระบบ ประกอบดวย เซนเซอร, IOT, การประมวลผลแบบคลาวด 

 องคประกอบ 

1. ระบบฮารดแวร ประกอบดวยเซนเซอร ตัวกระตุนเซนเซอร และแผงส่ือสารแบบฝง  
2. ระบบมิดเดิลแวร ประกอบดวยการจัดเก็บขอมูล เชน ขอมูลบนคลาวดในระบบเครือขาย หรือการ

จัดเก็บขอมูลที่ฝงอยูในอุปกรณ IoT  

3. ระบบแสดงภาพ ประกอบดวยมุมมองสวนตอประสานผูใช การโตตอบกับผูใช การตีความขอมูล และ
การกำหนดวิธีการ 

- การออกแบบระบบ /การทำงานของระบบ  
เซ็นเซอรจะเปล่ียนระบบชลประทานแบบเดิมไปสูระบบชลประทานอัจฉริยะ เน่ืองจากศักยภาพในการ

รวบรวมขอมูลจากแพลตฟอรมตาง ๆ  แบบเรียลไทม ทั้งนี ้เครอืขายเซ็นเซอรในระบบชลประทาน (เชน เซ็นเซอร 1, 

เซนเซอร 2, เซนเซอร 3, ...... เซ็นเซอร N) สามารถเช่ือมตอโดยตรงผาน Internet of Things โดยขอมูลจะถูก
เช่ือมโยงผานระบบอินเทอรเน็ต และเก็บเขาไปอยูในระบบคลาวด (Cloud) โดยมีเทคโนโลยีบ๊ิกดาตาเปน
แพลตฟอรมสำหรับการวิเคราะหขอมูล นำขอมูลที่ไดไปวิเคราะหและประมวลผล และสงผลลัพธไปยังทีมสนับสนุน
ฯ ทั้งนี ้ สัญญาณจะถูกสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทำเอกสารและตัดสินใจสำหรับทีมสนับสนุน จากการ
ทำงานของระบบอัจฉริยะ เกษตรกรสามารถจัดการฟารม รวมถึงปญหาที่เกิดข้ึนดวยขอมูลผานแอปพลิเคช่ันมือถือ  

 
ภาพที่ 3-1 การทำงานของระบบชลประทานอัจฉริยะ 

ที่มา Burhanuddin Badrun, Murshal Manaf (2010) 
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3.2. ระบบตรวจจับ  
เทคโนโลยีระบบตรวจจับ เปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมความแมนยำสูง ระบบตรวจจับ

สามารถใชงานรวมกับการทำเกษตรกรรมความแมนยำสูงหรือเกษตรอัจฉริยะ ระบบอุปกรณตรวจจับความช้ืนใน
ดินและสภาพอากาศแบบเช่ือมตอเครือขายไรสาย 

- อุปกรณที่ใชในระบบ ประกอบดวย เซนเซอร, IOT, อุปกรณตรวจจับ 

- การออกแบบระบบ /การทำงานของระบบ 

องคประกอบ และการทำงานของระบบตรวจจับ มีดังนี้ 
1 สวนส่ังการและประมวลผล โดยทั่วไปจะมี 3 แนวทางคือ 1) ประมวลและสงขอมูลไปยังเครื่อง

แมขาย ใชสำหรับระบบติดตามขอมูล 2) ประมวลผล และส่ังการอัตโนมัติพรอมสงขอมูลใหแมขาย ใช
สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติที่ส่ังการภายใน และ 3) ประมวลผลแลวสงขอมูลใหแมขายพรอมเตรียมรับ
คำส่ังจากแมขาย ใชสำหรับระบบควบคุมทางไกล 

2 สวนการส่ือสาร ปจจุบันการส่ือสารภายในวงอุปกรณและกับระบบแมขาย โดยรับ-สงขอมูลจาก
สวนประมวลผลสามารถรองรับการเช่ือมตอได 2 ลักษณะ ไดแก 1) แบบในวงปดเครือขายภายในหรือ
ระยะใกล เชน WiFi, Bluetooth และ LAN ซึ่งใชเพื่อส่ือสารระหวางอุปกรณและสงขอมูลภายในเครือขาย
แบบจำกัด และ 2) แบบในวงเปดเครือขายส่ือสารภายนอก เชน 3G, 4G, 5G, LoRa, NB-IoT ซึ่งเปนการ
เช่ือมโยงไปยังแมขายระยะไกล โดยอาศัยโครงสรางระบบอินเตอรเน็ตเปนฐาน 

3. สวนระบบพลังงาน 

4. สวนตรวจจับ เปนอุปกรณที่นำคาตรวจวัดสงไปยังสวนประมวลผล โดยทำงานใน 2 ลักษณะ 
คือ 1) แบบสัมผัสกับส่ิงตรวจวัดโดยตรง เชน อุปกรณวัดความช้ืนในดิน, อุปกรณวัดน้ำฝน, อุปกรณวัด
คุณภาพน้ำ เปนตน และ 2) แบบไมสัมผัสกับส่ิงตรวจวัดโดยตรง เชน เครื่องวัดระดับน้ำแบบวัดคาการ
สะทอน, อุปกรณวัดหลายชวงคล่ืนแสง, อุปกรณวัดอุณหภูมิดวยอินฟาเรด เปนตน 
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ภาพที่ 3- 2 โครงสรางองคประกอบของระบบตรวจจับแบบ Internet of Thing 
ที่มา สรรเพชญ ช้ือนิธิไพศาล และคณะ (2563) 

 

การทำงานของระบบตรวจจับความชื้นในดิน เริ่มตนจากแผงโซลารเซลรับพลังงานแสงอาทิตยในเวลา
กลางวัน สวนพลังงานที่เหลือจะถูกบรรจุไวในแบตเตอรี่ โดยมีกลองควบคุมควบคุมพลังงาน (Solar Charge 

Controller) ทั้งหมดนี้จะทำงานดวยตัวควบคุมตัวกลาง (Arduino board Solar) ซึ่งเชื่อมตอกับอุปกรณสื่อสาร 
(NB-Iot) โดยจะสงขอมูลผานเวป สำหรับอุปกรณตรวจจับความชื้นในดิน (Soil moisture sensor)  เปนตัวที่รับ
ขอมูลเขาไปที่ตัวควบคุมแลว สงตอไปยังระบบควบคุม ระบบส่ือสาร ไปบันทึกไวใน server ซึ่งจะสงไปแสดงผลที่
หนาจอแสดงผล (Server dashboard) 

 
ภาพที่ 3-3 แนวคิดการการพัฒนาระบบตรวจจับ 

ที่มา สรรเพชญ ช้ือนิธิไพศาล และคณะ (2563)  
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3.3 ระบบจายน้ำอัจฉริยะสำหรับครัวเรือน 

การขยายตัวของเมือง การเพิม่ขึ้นของจำนวนประชากร ทำใหเกิดแนวโนมการเขามาอาศัยอยูในเมืองมาก
ขึ้น สงผลใหความตองการใชน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งปริมาณน้ำที่เพียงพอตอความตองการของประชากร และคุณภาพน้ำ
เปนส่ิงสำคัญ ดังนั้น การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำจึงเปนส่ิงจำเปน ระบบนี้มุงเนนไปที่
การแกปญหาการจายน้ำที่ไมเหมาะสมและการรักษาระดับน้ำในถังเก็บน้ำหลักโดยอัตโนมัติ  

การนำระบบ IOT เขามาใชทำใหการตรวจสอบเปนไปอยางปลอดภัยและตอเน่ือง โดยไมจำเปนตองลง
พื้นที่เพือ่ตรวจสอบ ทำใหการทำงานที่ใชแรงงานลดลง สงผลใหระบบมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได ตนทนุต่ำ และ
แมนยำยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การตรวจสอบขอมูลทำไดงายจากทุกหนแหง การควบคุมทำไดโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยูกับการ
เปล่ียนอัตราการไหล อัตราการไหลจะคงที่เทาๆ กันกับการเปล่ียนตำแหนงวาลวควบคุม การรักษาคุณภาพน้ำโดย
การเติมคลอรีนโดยอัตโนมัต ิและยังรักษาระดับน้ำในถังเก็บน้ำหลักโดยอัตโนมัติ ระบบนี้ชวยลดการสูญเสียน้ำ การ
สงน้ำตามการสำรวจทางภูมิศาสตรและความหนาแนนของประชากร พัฒนาระบบอานมิเตอรแบบเว็บและแบบ
อัตโนมัติ จึงมีน้ำดื่มสะอาด ตลอด 24 ช่ัวโมงทั้ง 7 วัน 

- อุปกรณที่ใชในระบบ  Raspberry pi, sensor ระบบคลาวด IOT, Android app 

- การออกแบบระบบ /การทำงานของระบบ 

การพัฒนาระบบติดตามและควบคุมน้ำระยะไกลดวย IoT โดยการตรวจสอบอัตราการไหลที่ปลายทางของ
ผูบริโภค และเพื่อควบคุมระดับน้ำในถังจายหลักโดยใชเซน็เซอรอัลตราโซนิกและปมน้ำ นอกจากน้ียังรักษาคุณภาพ
น้ำดวยการเติมคลอรีน ระบบบนเว็บนี้ใชไดกับโทรศัพทมอืถือเพื่อทราบสถานะของหองควบคุมจากสถานที่หางไกล 
ขอมูลที่บันทึกไวเหลานี้แสดงตามเวลาจริงในแอปพลิเคชันมือถือ Android 

 

 
 

ภาพที่ 3-4 แผนผังของระบบ  
ที่มา C. Patel et al., 2019 
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บทที่ 4 ตัวอยางแนวปฏิบัติ  
 

4.1 ในตางประเทศ 

4.1.1 โครงการชลประทานชีนาน (Chianan) ประเทศไตหวัน  
1. ขอมูลทั่วไป 

ที่ราบชีนาน (Chianan) เปนที่ราบที่เกาแกเปนพื้นที่เพาะปลูกขาว และเปนแหลงผลิตอาหารหลักของไตหวัน 
พื้นที่ไดรับน้ำมาจากอางเก็บน้ำ Zeng wen และอางเก็บน้ำ Wu Santo โดยมพีื้นที่ชลประทาน ประมาณ 62,000 
เฮกตาร มีคลองชลประทาน ระยะทาง 1,400 กม. คูน้ำ 7,400 กม. และประตูน้ำมากกวา 7,000 แหง  แรงงานดูแล
ระบบชลประทานมีอายุมาก ในฤดูฝนมีปริมาณฝนตกมาก และการเปล่ียนแปลงของแหลงน้ำ 

ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการ ประกอบดวยความรวมมือระหวางของ 4 ฝาย ไดแก  
-หนวยงานภาครัฐ -Southern Region Water Resources Office (WRASB) 
-ฝายโยธา -Chianan Irrigation Association (CIA) 

-ภาคเอกชน – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) 

- อื่นๆ - Chunghwa Telecom (CHT) 

 

ทางสำนักงานชลประทานภาคใตของไตหวัน ไดรวมกับบริษัทโทรคมนาคมทำการทดลองติดระบบ sensor 

iot และการติดตามสภาพการปลูกพืชในพื้นที่นำรองในเขตชลประทาน เพื่อบริหารจัดการน้ำที่มีอยูอยางจำกัด ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และรองรับตอสังคมสูงอายุ (เฉล่ียอายุ 70 ป) ที่จะขาดแรงงานดูแลระบบชลประทานในอนาคต 
ในโครงการชลประทาน Chinan (ทางใตของไตหวัน)  

 

 
ภาพที่ 4-1 การพัฒนา และปรับปรุงโครงการชลประทานชีนาน (Chianan) ประเทศไตหวัน 

ที่มา Southern Region Water Resources Office, November 17, 2021 
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2. นวัตกรรม และเทคโนโลย ี

นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่นำมาใช ไดแก 

  1. การสนับสนุนทางเทคโนโลยีจาก TSMC เชน ระบบควบคุมประตูไฟฟา, อุปกรณจายน้ำไฟฟา, 
เกจวัดระดับน้ำ 

 
ภาพที่ 4-2 การสนับสนุนทางเทคโนโลยีจาก TSMC 

ที่มา Southern Region Water Resources Office, November 17, 2021 
 

2. ระบบอัตโนมัติสำหรับปฎิบัติการดานชลประทาน ผูปฎิบัติงานสามารถใชสมารทโฟนหรือ
ระบบในการควบคุมระยะไกล ของประตูในการปฏิบัติงานชลประทาน 

 
ภาพที่ 4-3 ระบบอัตโนมัติสำหรับงานชลประทาน 

ที่มา Southern Region Water Resources Office, November 17, 2021 
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3. การควบคุมการจายน้ำชลประทานในพื้นที่ ปริมาณน้ำทีไ่หลออกปลายทางของคลองจายน้ำ/
จายน้ำแสดงถึงการแจงเตือนการชลประทานสำหรับคลอง เชน การแจงเตือนดวยอีเมล สมารทโฟน และระบบ
การทำงาน 

 
ภาพที่ 4-4 การควบคุมการจายน้ำชลประทาน 

ที่มา Southern Region Water Resources Office, November 17, 2021 
 

3. ผลสำเร็จ 
ผลสำเร็จที่เกิดข้ึน ทำใหเกิดการประหยัดน้ำ ดังนี้ 
ปริมาณการใชน้ำตามแผน (เดิม) 

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

การบริหารจัดการที่เกิดข้ึน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชลประทาน ดังนี้  
ระยะที่ 1 อนุรักษน้ำไดประมาณ  20-25% 

ระยะที่ 2 อนุรักษน้ำไดประมาณ 25-30% 

ปรับปรุงระบบชลประทาน 

ระยะที่ 1 อนุรักษเพิ่มขึ้น 3% 

ระยะที่ 2 อนุรักษเพิ่มขึ้น 6% 

สรุป โดยเฉล่ียมีการอนุรักษน้ำเพิม่ 4.5% 
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ระบบเทคโนโลยีสมัยใหมที่นำมาใชชวยใหมีขอมูลเร็วขึ้น ทำใหเจาหนาที่ชลประทานและสมาคมเกษตรกร 
(และเกษตรกร) สามารถรับรู ปรับตัว และตัดสินใจในโครงการการจัดสรร การสงน้ำ รวมกันไดเร็วขึ้น สงผลใหลด
การสูญเสียน้ำ และประหยัดน้ำข้ึนอยางชัดเจน ดานเทคโนโลยี ในระยะแรกใชอุปกรณที่มีขายในตลาดมาเช่ือมกับ
ระบบส่ือสารที่มีอยู พบวาอุปกรณไมเหมาะ และมีราคาแพง จึงไดดึงบริษัทผลิตอุปกรณและชิปเขารวมพัฒนา
อุปกรณที่เหมาะสมกวา และมีราคาถูกกวาได 

 

 
ภาพที่ 4-5 ผลสำเร็จ การพัฒนา และปรับปรุงโครงการชลประทาน 

ที่มา Southern Region Water Resources Office, November 17, 2021 
 

4.1.2 การปรับปรุงระบบชลประทาน -กรณีศึกษา Wujia Team ดวย IOT ประเทศไตหวัน 

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

equipment ในพื้นที่ 16 แหง 
-ประโยชนที่เกิดข้ึน  
ระยะที่ 1 อนุรักษน้ำ 390 ลบ.ม./เฮกตาร 
ระยะที่ 2 อนุรักษน้ำ 720 ลบ.ม./เฮกตาร 
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ภาพที่ 4-6 การปรับปรุงระบบชลประทาน -กรณีศึกษา Wujia Team 

ที่มา Southern Region Water Resources Office, November 17, 2021 
 

จากกรณีศึกษาจากประเทศไตหวันในการบริหารจัดการน้ำ สามารถสรุปประเด็นสำคัญ 4 ประเด็น ไดแก 
1. Technology transformation การเปดใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทมากขึ้น  
2. Economic evaluation and Risk assessment การประเมินทางเศรษฐกิจและความเส่ียง นำไปสู

การประกันภัยในภาคเกษตร และการประกันราคาพืชผล 
3. Farmer adaptation การปรับตัวของเกษตรกร เน่ืองจากเกษตรกรมีอายุมากขึ้นตามโครงสรางของ

ประชากร ดังนั้นจึงตองนำเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชมากขึ้น 
4. Policy นโยบาย การนำตัวอยางที่ดีมาใชปฎิบัติ โดยผลักดันเขาไปเปนสวนหนึ่งในระดับนโยบาย เชน 

มันเทศ และถั่วเหลือง เปนพืชทดแทนการปลูกขาว 
 

4.1.3 การจัดการนำ้ระดับชุมชน ในไตหวัน (Community Water Management in Taiwan โดย 
Professor Mingdaw SU, National Taiwan University ประเทศไตหวัน) 

 

ประเทศไตหวันมีโครงสรางการบริหารจัดการดานน้ำ กฎหมาย องคกรผูใชน้ำ พื้นที่ชลประทาน มาตรการ 
ปจจัยความสำเร็จ และความทาทายตาง ๆ ในดานน้ำ ดังน้ี  

1. โครงสรางการบริหารจัดการ 
โครงสรางการบริหารจัดการน้ำของประเทศไตหวัน ในระดับประเทศ (ระดับคณะรัฐมนตรี) ประกอบดวย 3 

หนวยงาน หลักไดแก  



 29 

1. สภาการเกษตรกรรม (Council of agriculture) บริหารจัดการน้ำในภาคการเกษตร 
2. EPA (Water Quality) บริหารจัดการภัยพิบัติจากน้ำ 
3. กรมเศรษฐกิจ Department of Economy บริหารจัดการน้ำในภาคอ่ืน ๆ รวมถึงภัยพิบัติ โดยม ี

Water Conservancy agency (WCA) เปนหนวยงานที่มีอำนาจสูงสุดในการบริหารจัดการ สำหรับ 
WCA ประกอบดวย 3 หนวยงาน ไดแก 1.Taiwan Water Cooperation 2. River Basin Bureau 3. 
Water Resource Bureau 

 
 

ภาพที่ 4-7 โครงสรางการบริหารจัดการน้ำ ประเทศไตหวัน 

ที่มา Mingdaw SU, National Taiwan University 
 

สมาคมชลประทาน  (Irrigation Association) 
สมาคมชลประทาน ( Irrigation Association) อยูภายใต council of agriculture เปนผูบริหารจัดการ

เขื่อนทั้ง 17 เขื่อนของประเทศไตหวัน มีรายละเอียด ดังนี้  
1.1 ขอมูลทั่วไปของสมาคมชลประทาน (Irrigation Association) 
พื้นที่บริหารจัดการ: ~380,000 เฮคเตอร (~45% ของที่ดินทำกิน) 
• น้ำที่ใชเพื่อการชลประทาน: 12 พันลานลบ.ม. (~65% ของปริมาณน้ำทั้งหมด) 
• น้ำจากแมน้ำ/น้ำพื้นผิว 75% อางเก็บน้ำ/บอน้ำ 9% น้ำบาดาล 16% 

• จำนวนสมาชิก: ~1.56 ลาน 

• จำนวนพนักงาน: ~2800 
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1.2 โครงสรางองคกร 
โครงสรางองคกร แบงออกเปน 3 สวน คือ ระดับบริหาร ระดับการจัดการ และระดับปฏิบัติการ  
ระดับบริหาร ประกอบดวย ประธาน ซึ่งอยูภายใตการกำกับของ Member Representative Council  

ระดับการจัดการ ประกอบดวย CEO ซึ่งมีผูใตบังคับบัญชา 2 สวนคือ เลขานุการ และ chief engineer 

ซึ่งมีระดับรองลงมาไดแก สวนวิศวกรรม สวนบริหารจัดการ สวน ICT ทั้ง 3 สวนนี้ เปนสวนการทำงานหลัก  
ระดับปฏิบัติการ ประกอบดวย ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายการเงิน ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝายบัญชี 

สำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ ประกอบดวย สถานี (workstation) โดยในแตละสถานี ประกอบดวย กลุมผูใชน้ำ 
 

 
 

ภาพที่ 4-8 โครงสรางองคกร การบริหารจัดการน้ำ ประเทศไตหวัน  
ที่มา Mingdaw SU, National Taiwan University 

 

1.3 วิสัยทัศนในการทำงานขององคกร  ประกอบดวย  
โครงสรางพื้นฐานดานชลประทาน 

• ออกแบบ/สราง/บำรุงรักษา 
• ระบบชลประทาน/คลองระบายน้ำ 

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
บรรเทาความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 

• น้ำทวม / ภัยแลง / โคลนถลม 
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1.4 กฎหมายดานน้ำของไตหวัน เชน กฎหมายอนุรักษน้ำ (1942) ระเบียบสมาคมชลประทาน (พ.ศ. 
2499) กฎหมายน้ำเพื่อการเกษตร (2020) พระราชบัญญัติควบคุมมลพิษทางน้ำ (พ.ศ. 2517) กฎหมายอนุรักษดิน
และน้ำ (พ.ศ. 2537) พระราชบัญญัติน้ำประปาสาธารณะ (พ.ศ. 2509) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำบาดาล (พ.ศ. 
2545) พระราชบัญญัติแกไขมลพิษในดินและน้ำใตดนิ (พ.ศ. 2543) 

กฎหมายที่สำคัญคือ กฎหมายน้ำเพื่อการเกษตร 2020 (Farmland water law2020) ไดมีการ จัดต้ัง
หนวยงาน Irrigation water resource agency และเปล่ียนสมาคมชลประทาน ใหเปนหนวยงานของรัฐ  

1.5 หนวยงานทรัพยากรน้ำชลประทาน (Irrigation water resource agency) 

ภารกิจสำคัญคือ 1) การพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใชน้ำโดยการดูแลโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ 
2) ไมไดจำกัดบทบาทเฉพาะพื้นที่ในเขตชลประทานโดยเกษตรกรทั้งหมดจะตองไดรับการดูและอยางทั่วถึง และ 3) 
มีการดูแลถึงคุณภาพน้ำมีการติดตามคุณภาพน้ำ สารพิษตาง ๆ ที่ระบายมาจากพื้นที่เกษตรกรรม 

การปรับเปล่ียนระบบชลประทานของประเทศไตหวันมีการปรับใหญ ๆ อยู 2  รูปแบบ 

1.ระบบชลประทานแบบหมุนเวียน เพื่อลดปริมาณน้ำที่ใชในการเพาะปลูก ใชรูปแบบการจัดสรรน้ำแบบ
รอบเวรโดยจายน้ำจากซายไปขวาใหน้ำไปยังทายน้ำคอยจายมายังตนน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ตองสงเขาพื้นที่
เพาะปลูก  

 

ภาพที่ 4-9 ระบบชลประทาน ประเทศไตหวัน 

ที่มา Mingdaw SU, National Taiwan University 
 

2.ระบบการปลูกพืชแบบหมุนเวียน เนื่องจากปที่มีน้ำนอย ตองปลูกพืชชนิดอื่น เพื่อลดปริมาณน้ำในการ
เพาะปลูก ใชรูปแบบการปลูกขาวหมุนเวียนในปที่ปริมาณฝนนอยน้ำไมเพียงพอตอการปลูกแบบในปปกติ โดยปลูก
ขาวสลับปลูกพืชชนิดอื่นเพื่อลดปริมาณน้ำ  
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ภาพที่ 4-10 ระบบการปลูกพืชแบบหมุนเวียน 

ที่มา Mingdaw SU, National Taiwan University 
1.6 ปจจัยความสำเร็จ 

ปจจัยที่ทำใหเกิดความสำเร็จดานการจัดการน้ำขึ้นอยูกับปจจัยเรื ่องคนเปนหลัก เชนสมาชิกมาจาก
เกษตรกรการใหความรวมมือ รวมถึงการวิจัยและเทคโนโลยีที่ม ีความรวมมือกับสถาบันการศึกษา การนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ICT / IOT /GIS /GPS เขามาชวย เปนตน 

ขอทาทาย 

สำหรับความทาทายในการบริหารจัดการน้ำของประเทศไตหวัน ไดแก เชน การเงิน สิทธิในน้ำของภาค
สวนตาง ๆ ที่อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงในน้ำใช การแขงขันในเรื่องการจัดการน้ำ ภาคสังคมไมไดใหความสำคัญ
กับภาคเกษตรเพราะมีสัดสวนตอ GDP ต่ำ รวมถึงเกษตรกรที่เขาสูวัยสูงอายุเปนจำนวนมาก 

จากปญหาปริมาณน้ำที่มีนอย ในขณะที่ความตองการน้ำมากขึ้น ทางไตหวันมีการบริหารจัดการ ดังนี้  
ในอดีต ไดดำเนินการ เชน การเพาะปลูกหมุนเวียน โดยเปล่ียนจากนาขาวเปนพืชไร  การสงเสริมวิธีการ

ชลประทานแบบประหยัดน้ำ และปรับปรุงระบบคลองชลประทาน 

ตอมาในปจจุบัน ไดดำเนินการ เชน การจัดการชลประทานที่เขมขนข้ึน การจัดทำแผนรับมือภัยแลง และ 

การจัดการสิทธิน้ำรวมกันระหวางภาคสวนตางๆ 

ทั้งนี้ ประเทศไตหวันนำ  IOT / ชลประทานอัจฉริยะ มาใชดังนี้  
-โครงสรางพื้นฐานของ IOT ขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย การวางระบบเซ็นเซอร/การเช่ือมตอ/เครือขายการ

ส่ือสาร 
-การลงทุนสูง และการติดตั้งเซนเซอรที่มีราคาไมแพง 
-การตัดสินใจอัจฉริยะ 

-การแบงกลุมแนวราบ หรือ จัดโซน (Spatial grouping /zoning) 
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- การจัดฟารมอัจฉริยะ  (Fuzzy Precision Farm) 

 

 
ภาพที่ 4-11 การตัดสินใจอัจฉริยะ 

ที่มา Mingdaw SU, National Taiwan University 
 
กลาวโดยสรุป มาตรการที่ไตหวันนำมาใชไดแก การปลูกพืชใชน้ำนอยมูลคาสูงสลับการปลูกขาว การ

ประหยัดน้ำในระบบชลประทานโดยการปรับปรุงคลองสงน้ำ การใชระบบน้ำหยด การใช IoT เขามาชวยการ
จัดการน้ำ มีแผนการสงน้ำในหนาแลงแบบ regional fallow เพื่อใหสามารถดำเนินการเพาะปลูกไดในพื้นที่ขนาด
เล็กลง โดยชวงกลางวันสงน้ำใหพื้นที่เพาะปลูกสวนในชวงกลางคืนนำน้ำกลับไปเก็บในพื้นที่ได รวมถึงการใชสระน้ำ
ขนาดเล็กกระจายทั่วพื้นที่ชวยในการเก็บน้ำในชวงปริมาณน้ำมีมากเกินความตองการและนำมาใชสำรองไดในชวง
ที่ฝนขาดแคลน ทั้งนี้ทางประเทศไตหวันไดพยายามใชเทคโนโลยีมากขึ้นอยางระมัดระวัง เพราะเทคโนโลยีมีราคา
ลงทุนคอนขางสูง สำหรับการเก็บรวบรวมขอมูลตองอาศัย sensors เปนจำนวนมากใหครอบคลุมพื้นที่เพื่อให
ขอมูลแมนยำเพื่อใหเกิดการลงทุนที่คุมคา 
 

4.1.4 ตัวอยางการประยุกตใช IoT ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอ่ืนๆ  
เทคโนโลยี IoT ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ทำใหธุรกิจเกษตรเปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบเดิม ชวย

สงเสริมโอกาสใหผูประกอบการรุนใหม 
ตัวอยางการประยุกตใช IoTสำหรับธุรกิจเกษตร ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ  
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ภาพที่ 4-12 ตัวอยางการประยุกตใช IoT ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอื่นๆ 

ที่มา Krungthai COMPASS, April 2020 
 

4.2 ในประเทศ 

4.2.1 งานพัฒนาแพลตฟอรม IoT 

1.แพลตฟอรม IoT “เน็ตพาย (NETPIE)” โดย เนคเทค 

 “เน็ตพาย (NETPIE)” พัฒนาขึ้นโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) 
เปนแพลตฟอรมสื่อสารเพื่อเชื่อมตอทุกสรรพสิ่ง (Network Platform for Internet of Everything) ทำหนาที่
เปนคลาวนแพลตฟอรมสำหรับการพัฒนาไอโอที เปนชุดเครื่องมือใหผูที่ตองการสรางผลิตภัณฑไอโอทีสามารถทำ
ไดอยางงาย โดยไมตองไปตั้งเซิรฟเวอร หรือ ฐานขอมูลเอง ตัวอยางเชน กปภ. นำ แพลตฟอรม NETPIE ไปใชใน
การบริหารจัดการน้ำ  
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ภาพที่ 4-13 แพลตฟอรม IoT “เน็ตพาย (NETPIE)” และตัวอยางการนำไปใชในการบริหารจัดการน้ำของกปภ.  

ที่มา ดร.พนิตา พงษไพบูลย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, ตุลาคม 2559  

 

2. Intelligent Farm (iFarm) โดย AIS  
โรงเรือนอัจฉริยะ (Intelligent Green House) โดย AIS ซึ ่งเปนหนึ่งในผูใหบริการระบบส่ือสารและ

โทรคมนาคม (Telco) ไดสรางแพลตฟอรม IoT ภายใตช่ือ Intelligent Farm (iFarm) เปนฟารมอัจฉริยะที่
เช่ือมตอผานโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อชวยใหเกษตรกรสามารถบริหารจัดการและควบคุมการผลิต 
รวมถึงอุปกรณ อัจฉริยะตาง ๆ ในพื้นที่ไดสะดวก พรอมเปด API และ Interface เพื่อใหนักพัฒนาอุปกรณนำไปตอ
ยอดในการคิดคนอุปกรณ Smart Farmโดยไมตองลงทุนสรางระบบคลาวดดวยตัวเอง 

ตัวอยาง : สงเสริมองคความรูเกษตรสมัยใหมดวย “iFarm” 

เทคโนโลยีที่ใช  แพลตฟอรม IoT ช่ือ Intelligent Farm (iFarm) 

การดำเนินงาน AIS รวมกับไรกำนัลจุลพัฒนาโรงเรือนปลูกเมลอน ที่ปรับลดอุณหภูมิ ภายในโรงเรือนให
ต่ำลงได 4–8°C พรอมเช่ือมตอระบบเซ็นเซอรวัดผล แบบไรสาย รวมทั้งการปลูกผักใน
ระบบแปลงเปด สามารถวัดความช้ืนในดินและระบบวาลวน้ำไฟฟาแบบไรสาย โดย
เช่ือมตออุปกรณควบคุมดูแล ผานแพลตฟอรมฟารมอัจฉริยะ iFarm ทำใหสามารถ
ควบคุมดูแลฟารม ไดผานสมารทโฟน 

ผลสำเร็จ การจัดการแปลงเพาะปลูกไดถูกตอง แมนยำ 
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ภาพที่ 4-14 Intelligent Farm (iFarm) โดย AIS 

ที่มา Krungthai COMPASS, April 2020 
4.2.2 งานพัฒนาระบบเซ็นเซอร 

1. โครงการ“ฟารมแมนยำ” โดย DTAC 

DTAC กับศูนยเทคโนโลยี ไมโครอิเล็กทรอนิกส รวมมือพัฒนาระบบเซ็นเซอรที่กระจายอยูใน
โรงเรือนเพาะปลูก ทำหนาที ่วัดความช้ืนในดินและในอากาศ อุณหภูมิ และแสง จากนั้นจะทำการ 
ประมวลผลแลวสงขอมูลจากแปลงเพาะปลูกไปยังสมารทโฟน หรือแท็บเล็ตของเกษตรกรแบบเรียลไทม 
เพื่อใหเกษตรกรสามารถควบคุมดูแลสภาพในแปลง เพาะปลูกไดอยางใกลชิด และแกปญหาไดหากเกิด
เหตุการณผิดปกติ ซึ่งชวยเพิ่ม ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตโดยเฉล่ีย 20% ของผลผลิตเดิม 

แอปพลิเคชัน Farmer Info ไดรับความรวมมือระหวางดีแทค บริษัท รักบานเกิด จำกัด และ 
บริษัท รีคัลท (ประเทศไทย) จำกัด โดยใชระบบดาวเทียม EU-Sentinel และ NASA-Landset มาใช
วิเคราะหขอมูลพื้นที่ในบริเวณแปลงเพาะปลูกเพื่อชวย ใหพยากรณสภาพอากาศ ตรวจสุขภาพพืช และ
วางแผนเพาะปลูก 

ตัวอยาง: แอปพลิเคชัน “ฟารมแมนยำ” กับการแกปญหา Climate Change ของสวนทุเรียนลุง
แกละ อ.วังจันทร จ.ระยอง 
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แนวคิด การปลูกทุเรียน ตองควบคุมปริมาณน้ำในพื้นที่เพาะปลูก ไมใหมากหรือนอยจนเกินไป 
จากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำใหผลผลิตเสียหายไดหากไมมขีอมูลที่แมนยำเพียงพอ
ในการวางแผนการเพาะปลูก 

เทคโนโลยีที่ใช  แอปพลิเคชัน “ฟารมแมนยำ 
การดำเนินงาน การใชแอปพลิเคชันทำใหคาดการณสภาพอากาศลวงหนาได ทำใหสามารถวางแผนการ

เพาะปลูกไดอยางมีประสิทธิภาพ ขณะที่ภาพถายดาวเทียมจะทำใหเกษตรกรสามารถ
ติดตามสุขภาพพืชได อยางทั่วถึง โดยไมตองลงไปตรวจสอบพื้นที่สวนเอง พรอมทัง้มี
ฟงกชันแจงเตือนหากเกิดความผิดปกติ เชน เกิดโรคแมลงศัตรูพืช หรือพืชขาด
สารอาหาร ทำใหเกษตรกรสามารถเขาไปแกไขไดทันทวงที 

ผลสำเร็จ ปจจุบัน สวนทุเรียน ลุงแกละมีเน้ือที่ 60 ไร แบงเปนพื้นที ่90% ปลูกทุเรียน อีก 10% 

ปลูกมังคุด ลองกอง ลางสาด จึงทำใหรายไดหลัก มาจากทุเรียน ซึ่งสามารถสรางผลผลิต
ทุเรียนไดถึง 30-40 ตันตอป โดยอาศัยใชแรงงานเพียง 2 คน 

 

 
ภาพที่ 4-15 โครงการ“ฟารมแมนยำ” โดย DTAC 

ที่มา Krungthai COMPASS, April 2020 
  2. โครงการนำรอง Smart Farmer โดย CAT 

โครงการนำรอง Smart Farmer ในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาโครงการกสิกรรมไรสารพิษอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
เทคโนโลยีที่ใช  IoT ในการควบคุมอุณหภูมิ วัดระดับความช้ืนของดินและสภาพอากาศ 
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การดำเนินงาน CAT ไดติดตั้งเทคโนโลยี IoT ในการควบคุมอุณหภูมิ วัดระดับความช้ืน ของดินและ
สภาพอากาศ สามารถควบคุมการเปด-ปดน้ำไดตามความตองการ 

3. โครงการ ไวมาก หรือ WiMaRC (Wireless sensor network for Management and 

Remote Control) เปนตััวชวยในการมอนิิเตอรและควบคุุมสภาวะที่มีีผลตอการทำเกษตรกรรม ของ 
Nectec 

การนำระบบเทคโนโลยีในการติดตามสภาพอากาศ ความช้ืน แสง ดิน น้ำ อุณหภูมิและสภาพการเติบโต
ของพืชในฟารม เพื่อการบริหารจัดการการใหน้ำกับพืช โดยจะทำการจัดเก็บ จัดการขอมูลอยางเปนระบบเพื่อให
เกษตรกรจัดการแปลงเพาะปลูกไดถูกตอง แมนยำและเหมาะสม ระบบจะเก็บขอมูลในแปลงปลูกและในโรงเรือน
เพาะปลูก วิเคราะหและควบคุมการทำการเกษตรผานอินเทอรเน็ต ระบบตรวจวัดดวยเซนเซอรแบบเครือขายไร
สายเพื ่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ  ทำงานภายใต platform IoT cloud ของ NETPIE แสดงผลแบบ
เรียลไทมผานเว็บแอปพลิเคชัน เปนระบบการเก็บขอมูลและรูปภาพเพื่อนำมาวิเคราะหและบริหารจัดการพรอมทั้ง
การติดตามและส่ังการอัตโนมัติ เชน ปมน้ำ วาลวน้ำ หลอดไฟ ประตูไฟฟา เปนตน ดวยตนเองแบบเรียลไทมผาน
ทางระบบอินเทอรเน็ต 

 

4.2.3 งานศึกษาวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำ 
ในประเทศไทยมงีานศึกษาวิจัย ในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน IoT sensor ระบบอัตโนมัติมาใชในการ

บริหารจัดการน้ำ ตัวอยางเชน การใชเทคโนโลยีในการบริหารเข่ือน การปรับปรุงการบริหารน้ำในโครงการ
ชลประทาน การใชระบบตรวจจับพื้นที่สีเขียวพรอมระบบสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1.การใชเทคโนโลยีในการบริหารเขื่อน 

แนวทางการดำเนินงานเพื่อชวยตัดสินใจการปลอยน้ำจากเขื่อน ตองพัฒนาชุดโปรแกรมที่เช่ือมโยงกัน ให
สามารถรูฝนลวงหนา (14 วัน) รูปริมาณน้ำทาไหลเขาเขื่อน ความตองการใชน้ำในพื้นที่ (หลังหักคาฝนที่ตก) 
ปริมาณน้ำทาในพื้นที่ การตัดสินใจปลอยน้ำจากเขื่อนภายใตเงื่อนไข ในเวลาที่ทันกาล การวิเคราะห ฝนทำนาย 
ความตองการน้ำทำนาย น้ำทาทำนาย ใชเทคนิคทางคณิตศาสตรตาง ๆ มาชวย ซึ่งสามารถพัฒนาจากรูปแบบการ
ปลอยน้ำ ใชขอมูลในอดีตประกอบการวิเคราะหได (ในที่นี้ ใชขอมูลรายวันยอนหลัง 10 ป) ชุดโปรแกรมที่คิดไว 
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ภาพที่ 4- 16 การใชเทคโนโลยีในการบริหารเข่ือน 

ที่มา โครงการวิจัยเข็มมุงดานการบริหารจัดการน้ำ แผนงานยุทธศาสตรเปาหมาย ดานสังคม แผนงานการ
บริหารจัดการน้ำปที่ 1 

 

2.การปรับปรุงการบริหารน้ำในโครงการชลประทานทอทองแดง 
การปรับปรุงการบริหารน้ำในโครงการชลประทานพื้นที่ทอทองแดง ผลการวิจัยสามารถทดลองจำลอง

ระบบการจัดสรรน้ำ ใหประหยัดน้ำได โดยการสงน้ำใหตรงตามความตองการจริง และตามเวลาที่กำหนดไว ลด
กำลังคนในการจัดการ และลดความสูญเสียของการสงน้ำ ไดมากกวา 15 % ทั้งในชวงฤดูฝนและฤดูแลง (ใชตัวเลข
ป 60/61 และ 61/62 เปนฐาน) อันเปนตนแบบของการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติและเซนเซอรมาใชควบคูกับการ
พัฒนากลุมผูใชน้ำในการวางแผนการใชน้ำที่มีอยูจำกัดใหเหมาะสมในโครงการชลประทานเปนครั้งแรก และ
สามารถเปนตนแบบขยายแนวทางไปสูโครงการชลประทานอื่นตอไปในอนาคต พรอมขอเสนอการเสริมสรางกลไก
เชิงสถาบันและธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานในอนาคต 
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ภาพที่ 4- 17 เปรียบเทียบเครื่องมอืที่ติดตั้ง 
ที่มา โครงการวิจัยเข็มมุงดานการบริหารจัดการน้ำ แผนงานยุทธศาสตรเปาหมาย ดานสังคม แผนงานการ

บริหารจัดการน้ำปที่ 1 

 

 
ภาพที่ 4- 18 การติดตั้งอุปกรณวัดความช้ืนในดิน  

ที่มา โครงการวิจัยเข็มมุงดานการบริหารจัดการน้ำ แผนงานยุทธศาสตรเปาหมาย ดานสังคม แผนงานการ
บริหารจัดการน้ำปที่ 1 
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4. การใชระบบตรวจจับพ้ืนที่สีเขียวพรอมระบบสารสนเทศ พืน้ที่ศึกษา อุทยาน 100 ป  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

1.ขอมูลทั่วไป 
ในการศึกษาน้ี ไดพัฒนาระบบตรวจจับ และศึกษาประสิทธิภาพการใหน้ำพืชเพื่อประเมินการใหน้ำที่

เหมาะสม การนำระบบตรวจจับและระบบ IoT มาใชในการบริหารจัดการน้ำทำใหการบริหารจัดการน้ำมี
ประสิทธิภาพ ทำใหคาใชจายในการใชน้ำลดลง ปจจุบัน อุทยาน 100 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีคาน้ำรายเดือน
เฉล่ีย 120,000 บาท/เดือน ทางโครงการ ฯ มีเปาหมายในการลดการใชน้ำลง 20 เปอรเซ็นต (ประมาณ 20,000 
บาทตอเดือน) ในงานศึกษานี้ ทางคณะผูวิจัยใชตนแบบระบบสารสนเทศฯ ของบริษัท AnaSystem จากประเทศ
ไตหวัน ดวยผลิตภัณฑ SensLink เปนฐานในการพัฒนาตอยอดและพัฒนาระบบจากองคความรูในประเทศเพื่อให
สอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายในประเทศ  

2.แนวคิด 

โครงสรางการทำงานของระบบ (IoT) ประกอบดวยระบบเช่ือมโยง 3 สวนไดแก อุปกรณ การส่ือสารและ
แมขาย  

 
ภาพที่ 4- 19  โครงสรางการทำงานของระบบสารสนเทศ Internet of Thing (IoT) 

ที่มา สรรเพชร ช้ือนิธิไพศาล และคณะ (2563) 

 

3. การดำเนินงาน 
ในการศึกษาไดพัฒนาระบบตรวจจับ และควบคุมของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน (TNI) เพื่อเปนทางเลือก 

โดยนำขอดี-ขอเสียของแตละระบบมาพัฒนาระบบตรวจจับทางเลือก เพื่อใหไดองคความรูดานอุปกรณตรวจจับที่
เหมาะสม และงายตอการประยุกตใช ทั้งดานการติดตั้ง ปรับแตง การเช่ือมโยง และการประยุกตใชเปนองคความรู
สำหรับเผยแพร และพัฒนางานวิจัยดานระบบตรวจจับในพื้นที่สีเขียว และการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยนำเอา
เทคโนโลยีทั้งดานการตรวจจับ และดาน IoT มาสนับสนุนการจัดการ 

4. ผลสำเร็จ 
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อุทยาน 100 ปฯ สามารถติดตามสภาพน้ำและปริมาณน้ำในการจัดการ ตลอดจนติดตามสถานะและ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการรดน้ำทำให 

-ลดการใหน้ำไดถึง 20-30 เปอรเซ็นต 

-เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจากระบบเดิมที่เปนการจัดการแบบรอบเวรที่คงที่  เปนแบบแปรผันตาม
สถานการณทรัพยากรน้ำที่เปล่ียนไป โดยอาศัยอุปกรณตรวจจับในการชวยการติดตามสถานการณ 

 

 
ภาพที่ 4- 20  พื้นที่อทุยานฯ 100 ป 

ที่มา สรรเพชร ช้ือนิธิไพศาล และคณะ (2563) 

4. การศึกษาและพัฒนาการใชระบบตรวจจับพื้นที่สีเขียว พรอมระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  
1.ขอมูลทั่วไป 

การพัฒนาในพื้นทีม่หาวิทยาลัยบูรพา พื้นที่โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ในปจจุบัน 
พื้นที่ของโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา ในสวนอาคารอินเตอรเนชันแนล กำลังพัฒนาเปน Green 

School และ มีการพัฒนาการประหยัดน้ำอาคารในระบบ 3R ทั้งนี้ ทางโรงเรียนมีพื้นที่แปลงเกษตรเดิมทีพ่รอม
พัฒนาเปนฟารมเกษตรแบบ Smart Farm โดยทางทีมวิจัยดำเนินงานจัดทำดานระบบตรวจจับและควบคุมและ
ดานการเกษตร ในการพัฒนาระบบการเพาะปลูกโดยเช่ือมตอกับระบบตรวจจับ เพื่อใชในระบบใหน้ำที่ไดจากการ
บำบัดจากอาคารในระบบ 3R เพื่อสงเสริมการใชประโยชน จากระบบ 3R อาคารและพัฒนาตอยอดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหน้ำเพื่อการเกษตร โดยโครงการจะพฒันาเปนตนแบบเพื่อใชในการฝกอบรมเกษตรกรและ
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ผูสนใจในการนำระบบตรวจจับ และระบบควบคุมน้ำเพื่อการเกษตรไปใชประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการดานการเกษตร 

ในการดำเนินงานของทีมวิจัยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาตนแบบระบบตัวอยางในการนำน้ำเสียจากอาคารของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่ผานการบำบัดมาเปนน้ำตนทุนใชในฟารมพืช 

2.แนวคิด 

การพัฒนาระบบตรวจจับ และระบบควบคุมน้ำเพื่อการเกษตร ไปใชประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการดานการเกษตร 

ศึกษาระบบตรวจจับและระบบควบคุมที่จะพัฒนาข้ึน แบงออกเปน 3 สวนหลัก คือ 

1. ตรวจสอบปริมาณน้ำดี-น้ำเสียเขาสูระบบ  
2. ตรวจสอบกระบวนการบำบัดน้ำใชซ้ำ  
3. ตรวจสอบและควบคุมฟารมพืช  
 

 
ภาพที่ 4- 21  แนวคิดการพัฒนาในพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่มา สรรเพชร ช้ือนิธิไพศาล และคณะ (2563) 

 

3.การดำเนินงาน การออกแบบระบบตรวจจับและควบคุมฟารมพืช มหาวิทยาลัยบูรพา 
การทดสอบเก็บผลระบบควบคุมที่ออกแบบสรางแลวเสร็จ จะทำการเก็บผลโดยใชอุปกรณเก็บขอมูล 

(Data Acquisition; DAQ) ที่สามารถรับสัญญาณแรงดันจากเซ็นเซอรอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรือนและการทำงานของระบบควบคุมอุณหภูมิดวยวิธีการระเหยของน้ำและ ระบบสเปรยละอองน้ำ 
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โดยทำการเก็บขอมูลตอเนื่องอยางนอย  2 สัปดาห บันทึกคาตางๆ ทุก 15 วินาที เพื ่อใหสามารถพิจารณา
ประสิทธิผลของระบบควบคุม เปรียบเทียบอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธระหวางภายในและภายนอกโรงเรือน  
และการทำงานของระบบควบคุมอุณหภูมิดวยวิธีการระเหยของน้ำและระบบสเปรยละอองน้ำ ไดอยางชัดเจน 

4.2.4 การประยุกตใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำในเชิงพาณิชย 

1. ริมปง ออรแกนิคฟารม 

แนวคิด การบริหารจัดการน้ำในฟารมโดยใชระบบคอมพิวเตอรควบคุม (Smart Irrigation) ใน
การปลูกผักสลัด 

เทคโนโลยีที่ใช เซ็นเซอร แอปพลิเคช่ันในมือถือ 

การดำเนินงาน ใชระบบคอมพิวเตอรควบคุม กำหนดเวลาใหน้ำพืชที่แมนยำทำใหลดจำนวนคนจาก 3 
คน เหลือแค 1 คน ในการดูแลการใหน้ำทั้งหมด 100 ไร รวมถึง การใชเซ็นเซอรที่ดูผาน
มือถือ ชวยแนะนำเวลาการใหน้ำ สามารถอานคาแสง คา UV อุณหภูมิ น้ำ อากาศ ดิน 
ไดแบบเรียลไทม สวนการคาดการณสภาพอากาศ จะใชแอปพลิเคช่ันในมือถือ ใชรวมกับ
การบริหารจัดการการใหน้ำในฟารม เชน ถาฝนจะตกจะตองเล่ือนโปรแกรมการฉีดพน
สารชีวภัณฑ ถาทำโดยไมดูสภาพอากาศจะทำใหสูญเสียทั้งเวลาและชีวภัณฑที่ตองมาทำ
ใหม 

ผลสำเร็จ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ประมาณ 30-40% จากการลดการสูญเสียผลผลิต และ ลดจำนวน
คนงาน 

 หนวยงาน  เนคเทค 

 

2. บานสวนเมลอน 

แนวคิด ฟารมอัจฉริยะ (Smart Farm) ดวยการใชเทคโนโลยีในการจัดการผลิตและ
การตลาด  

เทคโนโลยที่ใช   IOT, AI และ Big Data 

การดำเนินงาน การใชเทคโนโลยีในการบอกคาความช้ืนอากาศ อุณหภูมิ ความเขมแสง และ
ความช้ืนในดินผานโทรศัพทสมารทโฟน  

ผลสำเร็จ ดานการผลิต ลดการสูญเสียผลผลิต (เมลอน) จาก 26.6% เหลือเพียง 6.6% ตอ
โรงเรือนและเมลอนมีน้ำเพิ่มข้ึนจาก 352 กิโลกรัม เปน 448 กิโลกรัมตอ
โรงเรือน  
ดานการตลาด เปดแฟนเพจเฟซบุก "บานสวนเมลอน ฉะเชิงเทรา" และ
ใหบริการจัดสงสินคาเกษตรทั่วไทย 
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 หนวยงาน   กรมสงเสริมการเกษตร ดีแทค และเนคเทค 

 

 
ภาพที่ 4- 22 แนวคิดการการพัฒนาระบบตรวจจับ 

ที่มา สวทช (2563) 
 

3. โครงการตรวจวัด แจงเตือนผลิตน้ำอัจฉริยะดวยระบบ Smart IoT and Sensors 

แนวคิด การประปาสวนภูมิภาค สาขาเชียงใหม (ช้ันพิเศษ) นำ NETPIE มาประยุกตใชเพื่อ
แกปญหาในการใหบริการในพื้นจากปญหาน้ำประปาไมไหล หรือไหลออน ซึ่งเปนผลมา
จากระบบผลิตน้ำเกิดขัดของ หรือหยุดชะงักจากสาเหตุไฟฟาดับ ไฟฟากระพริบ  

เทคโนโลยีที่ใช  แพลตฟอรมไอโอท ี“เน็ตพาย (NETPIE)” , Smart IoT and Sensors 

การดำเนินงาน นำ NETPIE มาประยุกตใชเพื่อตรวจวัดและดึงสถานะการทำงานของเคร่ืองจักรกลระบบ
ผลิตน้ำแสดงบนแดชบอรด (Dashboard) พรอมควบคุมกระบวนการผลิตน้ำอัตโนมัติ 
และแจงเตือนเหตุฉุกเฉินเมื่อระบบผลิตน้ำขัดของผาน Line โดยออกแบบและติดตั้ง “ตู
โมดูลไอโอที” ที่เช่ือมตอสัญญาณจากตูควบคุมเครื่องจักรกลระบบผลิตน้ำและจำหนาย
น้ำไดทันที โดยไมตองเขียนโปรแกรมเพิม่เติม โดยมี NETPIE แพลตฟอรมไอโอที ทำ
หนาที่ดึงสัญญาณสถานะเคร่ืองจักรกลจากตูโมดูลไอโอทีไปแสดงบนแดชบอรด 
(Dashboard) บนสมารตโฟนและคอมพิวเตอร โดยตูโมดูลไอโอทีดังกลาวรวมถึง
เซนเซอรตรวจวัดตาง ๆ จะถูกติดตั้งอยูในสถานที่ที่เกี่ยวของกบัระบบผลิตน้ำทั้งหมด 

ผลสำเร็จ นวัตกรรมสามารถตรวจวัด แสดงผลขอมูล และควบคุมระบบการผลิตน้ำแบบ Real-

time ทำใหเจาหนาที่ทราบสถานะไดอยางสะดวก รวดเร็ว ลดภาระและเวลาของ
เจาหนาที่ในการตรวจสอบแบบ manual รวมถึงการแจงเตือนเหตุฉุกเฉินผาน Line ทำ



 46 

ใหเจาหนาที่สามารถแกไขสถานการณและคืนสภาพระบบผลิตน้ำไดอยางทันทวงที การ
ผลิตน้ำไมหยุดชะงัก และไมสงผลกระทบตอประชาชนทั้งดานปริมาณและคุณภาพน้ำ 

 

 

 
 

ภาพที่ 4-23 การตรวจวัด/ควบคุมแจงเตือนผลิตน้ำอัจฉริยะดวยระบบ Smart IoT and Sensors 

ที่มา วลัยลักษณ คงพระจันทร (2564) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ กปภ.
เชียงใหม  

 

4. นวัตกรรมบัตรคิวออนไลน Eazy Queue:  

การประยุกตใชระบบ IoT กับระบบเรียกบัตรคิวออนไลนและ SLA Time  
แนวคิด ในพื้นที่ใหบริการของการประปาสวนภูมิภาค สาขาเชียงใหม (ช้ันพิเศษ) พบขอรองเรียน

ในเรื่องระบบเรียกคิว ทีม่ีปญหา ทำใหจำนวนผูใชบริการหนาแนน และรอนาน กระทบ
โดยตรงตอเวลาการใหบริการการชำระเงินคาน้ำประปาใชเวลาเกินมาตรฐานทีก่ำหนด 
(SLA Time) คือ มากกวา 3 นาที/คน 

เทคโนโลยีที่ใช  แพลตฟอรมไอโอท ี“เน็ตพาย (NETPIE)” 

การดำเนินงาน ทาง กปภ.เชียงใหม (พ.) นำระบบ Eazy Queue การเรียกคิวแบบไรสายที่พัฒนาข้ึนมา 
โดยเจาหนาที่สามารถใชงานไดกับคอมพิวเตอรทุกตัวที่เช่ือมตอกับระบบอินเทอรเน็ต 
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สามารถขยายเคาทเตอรใหบริการไดโดยไมมีขอจำกัดเรื่องระบบสาย เดิมทางหนวยงาน 
ฯ ใชระบบ SCADA ซึ่งมีคาใชจายประมาณกวาแสนบาท แตเมื่อนำระบบน้ีมาใช ทำให
คาใชจายลดลงเหลือเพียง  26,000 บาท 

ผลสำเร็จ คาใชจายในการบริหารจัดการลดลง 
 

 
 

 
ภาพที่ 4-24 นวัตกรรมบัตรคิวออนไลน Eazy Queue 

ที่มา วลัยลักษณ คงพระจันทร (2564) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ กปภ.
เชียงใหม  
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บทที่ 5 สรุป และขอเสนอแนะ 
5.1 สรุป 

5.1.1 ภาพรวมของเทคโนโลยีดิจิทัล  
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นในยุคอุตสาหกรรม 4.0  สรางการเติบโตอยางมหาศาลใหกับเศรษฐกิจโลกจาก

การสรางกิจกรรม การสรางงานใหม  และตลาดใหม สำหรับประเทศไทยคาดการณวาระบบอัตโนมัติ 
(Automation) มีผลกระทบตอเศรษฐกิจสูงที ่ส ุด รองลงมาเปน โทรคมนาคมยุคใหม  ( Next Generation 

Telecom) เทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) อินเทอรเน็ตแหงสรรพส่ิง (Internet of Things: IoT) 

และเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) โดยตลาดระบบอัตโนมัติและหุนยนตจะเติบโตเปน
ตลาดที่ใหญที่สุดในประเทศ มีมูลคาตลาดกวา 1 ลานลานบาท คิดเปน 1 ใน 5 ของโลก ภายในป 2035 (ฟรอสท 
แอนด ซัลลิวัน (2563)  อยางไรก็ตาม การใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย กอใหเกิดความเส่ียงตอภัยคุกคาม
ตั้งแตระดับบุคคลไปจนถึงองคกร ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือภัยคุกคามที่จะเกิดข้ึน 

สำหรับประเทศไทยดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ Thailand 4.0 โดยรัฐบาลกำหนด 10 อุตสาหกรรม
เปาหมาย (S-Curve Industry) แบงเปน 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพในการตอยอด (First S-Curve) ไดแก (1) 

ยานยนตสมัยใหม (2) อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (3) การทองเที่ยวกลุมรายไดดี และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  (4) 

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ(5) การแปรรูปอาหาร และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต  (New S-Curve) ไดแก 
(1) หุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม (2) การบินและโลจิสติกส (3) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (4) อุตสาหกรรม
ดิจิทัล และ (5) การแพทยครบวงจร 

สำหรับนวัตกรรม และเทคโนโลยีถูกนำมาใชในภาคเศรษฐกิจสำคัญทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการในประเทศไทย ตัวอยางเชน  

ภาคเกษตรนำการเกษตรสมัยใหมที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) เขามาใช 
โดยอุตสาหกรรมการเกษตร (Agri tech) จัดเปน 1 ใน 5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการตอยอด (First S-Curve) 

โดยไดรับสิทธิประโยชนดานภาษีจากภาครัฐ นอกจากน้ี นวัตกรรม และเทคโนโลยียังถูกนำมาใชอยางแพรหลายใน
ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ไดแก ภาคการผลิต (เชน กระบวนการผลิตอัตโนมัติ อุปกรณอัจฉริยะ) ภาคเมือง (เชน เมือง
อัจฉริยะ  ความปลอดภัย ดานส่ิงแวดลอม ) ภาคการเงิน การธนาคาร ภาคคาปลีก และภาคสุขภาพ  

5.1.2 เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการนำ้   
ตัวอยางเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการน้ำในงานศึกษาน้ี ไดแก ระบบชลประทานอัจฉริยะ  ระบบ

ตรวจจับ และระบบจายน้ำอัจฉริยะสำหรับครัวเรือน โดยมีจุดแข็ง จุดออน และข้ันตอน ดังนี้ 
1. ระบบชลประทานอัจฉริยะ 
จุดแข็ง การทำงานทำไดโดยอัตโนมัติ สงผลใหเกิดการวิเคราะหและประมวลผล และสงผลลัพธไปยังทีม

สนับสนุนแบบ real time 
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จุดออน การเช่ือมตอกับเครือขายส่ือสารภายนอกอาจมีการตัดขัด สงผลตอความนาเช่ือถือของขอมูล 
ขั้นตอน เครือขายเซ็นเซอรในระบบชลประทาน สามารถเช่ือมตอโดยตรงผาน Internet of Things โดย

ขอมูลจะถูกเช่ือมโยงผานระบบอินเทอรเน็ต และเก็บเขาไปอยใูนระบบคลาวด (Cloud) โดยมีเทคโนโลยีบ๊ิกดาตา
เปนแพลตฟอรมสำหรับการวิเคราะหขอมูล  

2. ระบบตรวจจับ  
จุดแข็ง การเชื่อมตอระหวางอุปกรณตออุปกรณ การสงขอมูลแบบ real time ทำใหไดขอมูลที่แมนยำ 

รวดเร็วและเปนปจจุบัน 

จุดออน การเช่ือมตอกับเครือขายส่ือสารภายนอกอาจมีการตัดขัด สงผลตอความนาเช่ือถือของขอมูล 
ขั้นตอน การทำงานของระบบ เริ่มจากแผงโซลารเซลรับพลังงานแสงอาทิตยในเวลากลางวัน สวนพลังงาน

ที่เหลือจะถูกบรรจุไวในแบตเตอรี่ โดยมีกลองควบคุมควบคุมพลังงาน (Solar Charge Controller) ทั้งหมดนี้จะ
ทำงานดวยตัวควบคุมตัวกลาง (Arduino board Solar) ซึ่งเชื่อมตอกับอุปกรณสื่อสาร (NB-Iot) โดยจะสงขอมูล
ผานเวป สำหรับอุปกรณตรวจจับความชื้นในดิน (Soil moisture sensor)  เปนตัวที่รับขอมูลเขาไปที่ตัวควบคุม
แลว สงตอไปยังระบบควบคุม ระบบส่ือสาร ไปบันทึกไวใน server ซึ่งจะสงไปแสดงผลที่หนาจอแสดงผล (Server 

dashboard) 

3. ระบบจายน้ำอัจฉริยะสำหรับครัวเรือน 

จุดแข็ง การควบคุมการทำงานทำไดโดยอัตโนมัติ ทำใหการตรวจสอบเปนไปอยางปลอดภัยและตอเน่ือง 
ระบบมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได ตนทุนต่ำ และมีความแมนยำยิง่ขึ้น 

จุดออน ตนทุนคาใชจายในการติดตั้งระบบ 

ขั้นตอน ระบบติดตามและควบคุมน้ำระยะไกลดวย IoT ใชการตรวจสอบอัตราการไหลที่ปลายทางของ
ผูบริโภค และควบคุมระดับน้ำในถังจายหลักโดยใชเซ็นเซอรอัลตราโซนิกและปมน้ำ นอกจากน้ียังรักษาคุณภาพน้ำ
ดวยการเติมคลอรีนโดยอัตโนมัติ และรักษาระดับน้ำในถังเก็บน้ำหลักโดยอัตโนมัติ 
5.2 ขอเสนอแนะแนวทางการวางแผนใชระบบในการบริหารจัดการน้ำ  

5.2.1 ขอเสนอแนะจากตัวอยางความสำเร็จ 
ในงานศึกษานี้ ศึกษาทบทวน บทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย

มีขั้นตอน/การดำเนินงาน ผลสำเร็จ ดังนี้   
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ตารางที่ 4.1 ตัวอยางความสำเร็จจากการดำเนินงาน ในประเทศและตางประเทศ 

โครงการหนวยงาน/ประเทศ ขั้นตอน/การดำเนินงาน ผลสำเร็จ 
โครงการชลประทานชีนาน 
(Chianan) ประเทศไตหวัน 

1.การสนับสนุนทางเทคโนโลยีจาก TSMC เชน  ระบบควบคุมประตู
ไฟฟา ,อุปกรณจายน้ำไฟฟา, เกจวัดระดับน้ำ 
2. ระบบอัตโนมัติสำหรับปฎิบัติการดานชลประทาน ผูปฎิบัติงาน
สามารถใชสมารทโฟนหรือระบบในการควบคุมระยะไกล ของประตูใน
การปฏิบัติงานชลประทาน 

3. การควบคุมการจายน้ำชลประทานในพื้นที่ ปรมิาณน้ำที่ไหลออก
ปลายทางของคลองจายน้ำ/จายน้ำแสดงถึงการแจงเตือนการ
ชลประทานสำหรับคลอง เชน การแจงเตือนดวยอีเมล สมารทโฟน 
และระบบการทำงาน 

-ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ชลประทาน  
-ทำใหเกิดการประหยัดน้ำ โดยเฉล่ียมีการ
อนุรักษน้ำเพิม่ 4.5% 

การปรับปรุงระบบชลประทาน 
-กรณีศึกษา Wujia Team 

ประเทศไตหวัน 

การปรับปรุงระบบชลประทานดวยอุปกรณ ไดแก (1) ประตูไฟฟา 2 
บาน (2) ตูจายกระแสไฟฟา 9 ต ูและ (3) Flow volume equipment 

ในพื้นที่ 16 แหง 

-ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ชลประทาน  
-ทำใหเกิดการประหยัดน้ำ โดยเฉล่ียมีการ
อนุรักษน้ำเพิม่ขึ้น 

การจัดการน้ำระดับชุมชน 
ประเทศไตหวัน 

-การนำ  IOT / ชลประทานอัจฉริยะ มาใช ดังนี้  
---โครงสรางพื้นฐานของ IOT ขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย การวางระบบ
เซ็นเซอร/การเช่ือมตอ/เครอืขายการส่ือสาร 
---การลงทุนสูง และการติดตัง้เซนเซอรที่มีราคาไมแพง 
---การตัดสินใจอัจฉริยะ 
---การแบงกลุมแนวราบ หรือ จัดโซน (Spatial grouping /zoning) 

มีการจัดการชลประทานที่เขมขนข้ึน การจัดทำ
แผนรับมือภัยแลง และ การจัดการสิทธิน้ำ
รวมกันระหวางภาคสวนตาง 
ปจจัยความสำเร็จเกิดจาก 

-คน เชน ความรวมมือจากสมาชิกทีม่าจาก
เกษตรกร 
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---การจัดฟารมอัจฉริยะ  (Fuzzy Precision Farm) 

-การปรับเปล่ียนระบบชลประทานมีการปรับใหญ 2 รูปแบบ คือ ระบบ
ชลประทานแบบหมุนเวียน และระบบการปลูกพืชแบบหมุนเวียน 

-การวิจัยและเทคโนโลยีที่มีความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษา  
-การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ICT / IOT /GIS 

/GPS เขามาชวย  
การพัฒนาแพลตฟอรมไอโอที 
(IoT) NETPIE โดย NECTEC 

แพลตฟอรมส่ือสารเพือ่เช่ือมตอทุกสรรพส่ิง (Network Platform for 

Internet of Everything) ทำหนาที่เปนคลาวนแพลตฟอรมสำหรับ
การพัฒนาไอโอที เปนชุดเครื่องมือใหผูที่ตองการสรางผลิตภัณฑไอโอ
ทีสามารถทำไดอยางงาย โดยไมตองไปตั้งเซริฟเวอร หรือฐานขอมูลเอง  

ตัวอยางเชน กปภ. นำ แพลตฟอรม NETPIE ไป
ใชในการบริหารจัดการน้ำ 

การพัฒนาแพลตฟอรมไอโอที 
(IoT) Intelligence Farm โดย 
AIS 

iFarm เปนระบบที่เช่ือมตอผานโครงขายอินเทอรเน็ตความเรว็สูงเพื่อ
ชวยใหเกษตรกรสามารถบริหารจัดการและควบคุมการผลิต รวมถึง
อุปกรณ อัจฉริยะตาง ๆ ในพื้นที่ไดสะดวก พรอมเปด API และ 
Interface เพื่อใหนักพัฒนาอุปกรณนำไปตอยอดในการคิดคนอุปกรณ 
Smart Farmโดยไมตองลงทนุสรางระบบคลาวดดวยตัวเอง 

ไรกำนัลจุลพัฒนาโรงเรือนปลูกเมลอน ที่ปรับ
ลดอุณหภูมิ ภายในโรงเรือนใหต่ำลงพรอม
เช่ือมตอระบบเซ็นเซอรวัดผล แบบไรสาย 
รวมทั้งการปลูกผักในระบบแปลงเปด สามารถ
วัดความช้ืนในดินและระบบวาลวน้ำไฟฟาแบบ
ไรสาย โดยเช่ือมตออุปกรณควบคุมดูแล ผาน
แพลตฟอรมฟารมอัจฉริยะ iFarm ทำให
สามารถควบคุมดูแลฟารม ไดผานสมารทโฟน 

โครงการฟารมแมนยำ โดย 
DTAC 

แอปพลิเคชัน Farmer Info ใชระบบดาวเทียม EU-Sentinel และ 
NASA-Landset มาใชวิเคราะหขอมูลพื้นที่ในบริเวณแปลงเพาะปลูก
เพื่อชวย ใหพยากรณสภาพอากาศ ตรวจสุขภาพพืช และวางแผน
เพาะปลูก 

สวนทุเรียนของลุงแกละมีพื้นที่ 90% ปลูก
ทุเรียนซึง่เปนรายไดหลัก สามารถผลิตทุเรียนได 
30-40 ตันตอป โดยใชแรงงาน 2 คน 

โครงการนำรอง Smart 

Farmer โดย CAT 
พื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาโครงการกสิกรรมไรสารพิษอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

การควบคุมอุณหภูมิ วัดระดับความช้ืนของดิน
และสภาพอากาศ  
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CAT ไดติดตั้งเทคโนโลยี IoT ในการควบคุมอุณหภูมิ วัดระดับความช้ืน 
ของดินและสภาพอากาศ สามารถควบคุมการเปด-ปดน้ำไดตามความ
ตองการ 

โครงการไวมาก (WiMaRC, 

Wireless sensor network for 

Management and Remote 

Control)  โดย Nectec 

การนำระบบเทคโนโลยีในการติดตามสภาพอากาศ ความช้ืน แสง ดิน 
น้ำ อุณหภูมิและสภาพการเติบโตของพืชในฟารม เพื่อการบริหาร
จัดการการใหน้ำกับพืช 

เกษตรกรจัดการแปลงเพาะปลูกไดถูกตอง 
แมนยำและเหมาะสมกับพื้นที ่
 

การใชเทคโนโลยีในการบริหาร
เขื่อน 

การพัฒนาชุดโปรแกรมเพื่อทำนายฝนลวงหนา ปริมาณน้ำทาไหลเขา
เข่ือน ความตองการใชน้ำ ฯลฯ โดยใชเทคนิคทางคณิตศาสตร  

ชวยตัดสินใจการปลอยน้ำจากเขื่อน 

การปรับปรุงการบริหารน้ำใน
โครงการชลประทานทอ
ทองแดง 

นำเทคโนโลยีอัตโนมัติและเซนเซอรมาใชควบคูกับการพัฒนากลุมผูใช
น้ำในการวางแผนการใชน้ำ 

-การวางแผนการใชน้ำที่มีอยูจำกัดใหเหมาะสม
โดยลดกำลังคนในการจัดการ และลดความ
สูญเสียของการสงน้ำ ไดมากกวา 15 % ทั้ง
ในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 
-ใชเปนตนแบบขยายแนวทางไปสูโครงการ
ชลประทานอื่นตอไป 

โครงการระบบตรวจจับ
ความช้ืนในดิน อุทยาน 100 ป 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

นำระบบตรวจจับและระบบ IoT มาใช โดยใชตนแบบระบบสารสนเทศ
ฯ ของบริษัท AnaSystem จากประเทศไตหวัน ดวยผลิตภัณฑ 
SensLink เปนฐานในการพัฒนาตอยอด 

ลดการใชน้ำลง 20 เปอรเซ็นต ทำใหประหยัด 
คาน้ำประมาณ 20,000 บาทตอเดือน (คาน้ำ
เฉล่ีย 120,000 บาท/เดือน) 

การศึกษาและพัฒนาการใช
ระบบตรวจจับพื้นที่สีเขียว
พรอมระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

พัฒนาตนแบบระบบตัวอยางในการนำน้ำเสียจากอาคารของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่ผานการบำบัดมาเปนน้ำตนทุนใชในฟารมพืช 

การนำน้ำเสียจากอาคารที่ผานการบำบัดมาใช
ในฟารมพืช เพื่อสงเสริมการใชประโยชนจาก
ระบบ 3R 
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โครงการรมิปง ออรแกนิค 
ฟารม โดย Nectec 

-ใชระบบคอมพิวเตอรควบคุม กำหนดเวลาใหน้ำพืชที่แมนยำ 
-ใชเซ็นเซอรที่ดูผานมอืถือ ชวยแนะนำเวลาการใหน้ำ สามารถอานคา
แสง คา UV อุณหภูมิ น้ำ อากาศ ดิน ไดแบบเรียลไทม 

-ใชแอปพลิเคช่ันในมือถือในการคาดการณสภาพอากาศ 

-ลดการสูญเสียผลผลิต ทำใหประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ประมาณ 30-40% 

-ลดจำนวนคนงาน 

บานสวนเมลอน โดย Nectec การใชเทคโนโลยีในการบอกคาความช้ืนอากาศ อุณหภูมิ ความเขม
แสง และความช้ืนในดินผานโทรศัพทสมารทโฟน 

-การผลิต ลดการสูญเสียผลผลิต 

-การตลาด อัพเดทสินคาเกษตรและกิจกรรม
ตางๆ ใหลูกคาทราบ และใหบริการจัดสงสินคา
เกษตรทั่วไทย  

การตรวจวัด แจงเตือนผลิตน้ำ
อัจฉริยะ โดย กปภ.และNectec 

นำ NETPIE มาประยุกตใชเพื่อตรวจวัดและดึงสถานะการทำงานของ
เครื่องจักรกลระบบผลิตน้ำแสดงบนแดชบอรด (Dashboard) พรอม
ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำอัตโนมัติ และแจงเตือนเหตุฉุกเฉินเมื่อ
ระบบผลิตน้ำขัดของผาน Line 

ตรวจวัด แสดงผลขอมูล และควบคุมระบบการ
ผลิตน้ำแบบ Real-time ทำใหเจาหนาที่ทราบ
สถานะไดอยางสะดวก รวดเร็ว ลดภาระและ
เวลา 

นวัตกรรมบัตรคิวออนไลน 
Eazy Queue: การประยุกตใช
ระบบ IoT กับระบบเรียกบัตร
คิวออนไลนและ SLA Time 
โดย กปภ. และNectec 

นำระบบ Eazy Queue การเรียกคิวแบบไรสายที่พัฒนาข้ึนมา โดยเสา
มารถใชงานไดกับคอมพิวเตอรทกุตัวที่เช่ือมตอกับระบบอินเทอรเน็ต 
สามารถขยายเคาทเตอรใหบริการไดโดยไมมีขอจำกัดเรื่องระบบสาย 

-ลดคาใชจายในการบริหารจัดการลง 
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5.2.2 ขอเสนอแนะในการขับเคล่ีอนตอไป 

ที่ผานมา รัฐบาลไดวางนโยบายจากแผนยุทธศาสตรในการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อยกระดับ
กำลังผลิต และประสิทธิภาพ รวมทั้งการใชน้ำอยางคุมคาและการใชน้ำซ้ำ ซึ่งประกาศในแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 
13 เชนกัน  ทางดานเทคนิคมีการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีทางดานเซนเซอร ไอโอที และระบบอัตโนมัติในดาน
การผลิต ซึ่งเปนเปาหมายของอุตสาหกรรมในอนาคต ในพื้นที่ EEC  

อยางไรก็ตาม การประยุกตในงานดานบริหารจัดการน้ำยังอยูในระยะเริ่มตน และมีการวิจัยจากแผน
งานวิจัยเข็มมุงที่สนับสนุนโดยวช การวิจัยของสวทช  และบริษัทเอกชน ในรูปแบบของ smart farm อยู และผล
วิจัยก็ช้ีใหเห็นความเปนไปได และความคุมทุนในการลงทุนระบบดังกลาวเพื่อการใชน้ำอยางคุมคา สรางมูลคาจาก
การใชน้ำใหมีมูลคาสูงขึ้น ภายใตพื้นที่ที่มีขอจำกัดในการจัดหาน้ำเพิ่มเติมในอนาคต 

ขอพิจารณาจะเปนการจัดการลงทุนดานเทคโนโลยีนี้ในดานการบริหารจัดการน้ำ ตองพิจารณาขนาด 
ผลกระทบ และผลผลิตที่จะได ใหเหมาะสม เพื่อใหเกิดความคุมคาจากการลงทุน กับปริมาณน้ำที่ประหยดัลงได 
การเพิ่มผลผลิต การประหยัดพลังงานและแรงคน รวมทั้งการประหยัดเวลาในการดำเนินงานลง และลดความเส่ียง
จากภัยพิบัติที่จะทวีความรุนแรงในอนาคต จึงสมควรสนับสนุนการดำเนินการนำระบบอัตโนมัติมาใชในระบบ
บริหารจัดการน้ำในอนาคตอันใกลนี้  ตามตัวอยางในการศึกษาทบทวนครั้งนี้ ซึ่งจะตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานดิจิทัลของประเทศ สงเสริมการวิจัยใหสามารถปรับและใชเทคโนโลยีใหเหมาะสม  ปรับระบบเองเปน พัฒนา
กำลังคน และสรางความตระหนักในการมีอยู และใชประโยชนเทคนิคที่มีประกอบดวย เพื่อการยกระดับคุณภาพ
ชีวิต การผลิตและความปลอดภัย ในระดับประเทศสูประเทศที่พัฒนาแลวในอนาคตได 
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