
แนวคดิในการบรหิาร 

สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้ 
และการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 

ดร.สทุศัน ์ วสีกลุ 
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วตัถปุระสงคข์อง สสนก. 

วจิยัและพฒันา
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

และฐานขอ้มลู ดา้นการ

จัดการสารสนเทศ

ทรัพยากรน ้า 

น าเสนอผลการวจิยั

และพฒันา 
เพือ่ใหอ้งคก์ารตา่งๆ 

น าไปใชป้ระโยชนก์ารเพิม่

ประสทิธภิาพการบรหิาร

จัดการทรัพยากรน ้าและ

การเกษตร 

สรา้งเครอืขา่ย 
งานวจิัยและพฒันา  

และความรว่มมอื  
ดา้นการจัดการทรัพยากรน ้า 

ทัง้ในและตา่งประเทศ 

ถา่ยทอดเทคโนโลยี
และสนับสนุนการ

ประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยใีหก้บั
ประชาชนและชมุชน 

รวบรวม เชือ่มโยง บรูณาการและวเิคราะหข์อ้มลูน ้าและภมูอิากาศ 

จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและพฒันาระบบคลงัขอ้มลูน า้และภมูอิากาศ  

รวมทัง้ใหบ้รกิารขอ้มลูเพือ่สนับสนุนการพัฒนาและบรหิารจัดการน ้าของประเทศ 
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แนวคดิในการบรหิารการด าเนนิงานของ สสนก. 

(1) มุง่เนน้ใหส้ถาบนัฯ สามารถด าเนนิงานตามวตัถปุระสงคต์อ่ไปไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ ไดรั้บความเชือ่ถอืจากสาธารณะ มผีลการด าเนนิงานทีเ่ป็นไป

ตามเป้าหมาย   

(2) น าผลงานจากการวจัิยทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีูก่ารปฏบิตัทิีท่ าให ้

เกดิประโยชนแ์กป่ระชาชนและประเทศชาตอิยา่งแทจ้รงิ  

(3) โดยพยายามรักษามาตรฐานการด าเนนิงานทีด่ ีใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รทีด่ี

และสง่เสรมิใหด้ยี ิง่ข ึน้ 

(4) ในขณะเดยีวกนั ตอ้งสง่เสรมิศกัยภาพบคุคลากรทีม่คีณุภาพใหม้คีวามรู ้

ความสามารถ ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นอยา่งตอ่เนือ่งและสม ่าเสมอ  

(5) รวมทัง้ดแูลสภาพแวดลอ้มในการท างาน สถานทีท่ างานใหม้บีรรยากาศของ

การเรยีนรู ้น่าท างาน เป็นสถานทีท่ีท่ างานไดอ้ยา่งมคีวามสขุ บคุลากรมคีวาม

ภาคภมูใิจรว่มกนัในความส าเร็จของสถาบนัฯ  



แนวคดิในการบรหิารการด าเนนิงานของ สสนก. 

ฐานความรู ้ การใหบ้รกิาร 

สรา้งศกัยภาพ บคุลากรและการเงนิ 

• เทคโนยสี ารวจและตรวจวัด 
• ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ 
• ระบบคาดการณ์สภาพอากาศ 

• คลังขอ้มลูน ้าและภมูอิากาศแหง่ชาต ิ
• ศนูยบ์รหิารจัดการน ้าระดับจังหวดั 
• ภมูสิารสนเทศน ้าระดับต าบล 
• แมข่า่ยจัดการทรัพยากรน ้าระดับชมุชน 

• คลงัขอ้มลูน ้าและภมูอิากาศแหง่
อาเซยีน 

• ศกัยภาพองคก์รและบคุลากร 

• ดแูลสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
• แนวทางในการหางบประมาณ
จากภายนอก 

1 

3 

2 

4 

4 
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นครปฐม 

สมทุร 
ปราการ ฉะเชงิเทรา 

ปราจนีบรุ ี

อา่งทอง 
มว. 

สถานอีา้งองิ continuously 
operating reference stations 

(CORS) 

• เก็บขอ้มลูทกุ 1 วนิาท ีตลอดเวลา 

• รวมระบบอา้องิทัง้ทางราบและ 
ทางดิง่ทีถ่กูตอ้งแมน่ย า  

• ประหยัดคา่ใชจ้า่ยเหลอืเพยีงรอ้ยละ 45  

พฒันาประเทศ 

 • โครงสรา้งพืน้ทีฐ่าน
เพยีบกบัหน่วยงานอืน่ 

• ระบบคมนาคมขนสง่ 

• Smart City 

ขอ้มลูเชงิพืน้ทีแ่ละแผนที ่

ถกูตอ้ง แมน่ย า ทนัสมยั 5 

ขยายเทคโนโลยกีารส ารวจและตรวจวดั โดยใชG้lobal 
Navigation Satellite System (GNSS) 

• เนน้การบรกิารภาครัฐ 

• บรหิารจัดการน ้าและภัยพบิัต ิ

• ตรวจวดัความชืน้และปรมิาณฝน 
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วกิฤตภยัแลง้ 

“อปุกรณ์ตรวจวดัระดบัน า้อตัโนมตัแิบบ
ทุน่ลอย ส าหรบัสระน า้ขนาดเล็ก  

(Duck Sensor)” 

ขยายระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจการบรหิารจดัการน า้ในภาวะวกิฤต
ครอบคลมุท ัว่ประเทศ (ระดบั MICRO) 

true move

1000 mbar

Differential pressure 
 ใชห้ลักการวดัแรงดันน ้า (Hydraulic Pressure) 
ทีก่น้สระเทยีบกบัผวิน ้า 

 ความละเอยีด 1 ซม. และลกึ 0-20 เมตร  
 ใชพ้ลังงานแสงอาทติย ์และสง่ขอ้มลูผา่น 3G  

3G  
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เพิม่ประสทิธภิาพระบบคาดการณ์สภาพอากาศ 

เพือ่ปรบัปรงุการคาดการณแ์บบ Real Time 

Winds 

Data Assimilation 

สถานตีรวจวดั เรดาร ์ ฝนดาวเทยีม 

Rainfall Waves Water Balance Flood Forecasting 

GNSS 

Water Vapor map 
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คณะกรรมการ 
บรูณาการฐานขอ้มลูน า้ 
และภมูอิากาศแหง่ชาต ิ

High Performance  

Computers 

Data  

Warehouse 

ขอ้มลู 9 ดา้น 

เพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการน า้ 

• รวบรวมและวเิคราะหค์วาม
พอเพยีงของขอ้มลู 

• รายงานวเิคราะหข์อ้มลู 9 ดา้น 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

34 หนว่ยงานรฐับาล 

Distributed functions, 
Integrated use 

การคาดการณ์ลกัษณะอากาศ 

ศนูยป์ฏบิตักิาร 
นายกรฐัมนตร ี

คณะกรรมการ 
ทรพัยากรน า้แหง่ชาต ิ

คณะอนกุรรมการ 
วเิคราะหต์ดิตามสถานการณ์
และแกไ้ขปญัหาเรือ่งน า้ 

รายงานวเิคราะห ์

ฉบบักลาง 

• ประกาศสถานการณ์ แจง้เตอืนภยั 
• บรหิารจดัการในภาวะปกต ิ
• บรหิารจดัการในภาวะวกิฤต 

ประธาน: รมว.วท.    เลขาฯ: สสนก., สรอ. ประธาน: รมว.มท.      เลขาฯ: ปภ. 

พืน้ทีใ่นเขตชลประทาน 

พืน้ทีน่อกเขตชลประทาน 

น า้อปุโภค บรโิภค อตุสาหกรรม 

ระบบนเิวศและคณุภาพน า้ 

โครงสรา้งพืน้ฐานระบบขอ้มลู 

การวางแผนพฒันาเศรษฐกจิ/สงัคม 

น า้เพือ่การผลติพลงังานไฟฟ้า 

การบรหิารจดัการภยัพบิตั ิ

9 

ขยายงานและการใชข้อ้มลูจากคลงัขอ้มลูน า้และภมูอิากาศแหง่ชาต ิ 
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ศนูยบ์รหิาร
จดัการน า้ 

คณะกรรมการ 
บรูณาการฐานขอ้มลูน า้ 
และภมูอิากาศแหง่ชาต ิ

ศนูยป์ฏบิตักิารนายกรฐัมนตร ี

รายงานวเิคราะห ์
ฉบบักลาง 

• ประกาศสถานการณ์ 
แจง้เตอืนภยั 

• บรหิารจดัการในภาวะ
ปกต/ิวกิฤต 

ประธาน: รมว.วท.    เลขาฯ: สสนก., สรอ. 

ระดบัภาค 

ระดบัจงัหวดั 

• รวบรวมและวเิคราะหค์วามพอเพยีงของขอ้มลู 

• รายงานวเิคราะหข์อ้มลู 9 ดา้น 
เพือ่สนับสนุนการบรหิารจัดการน ้า 

คณะอนกุรรมการ 
วเิคราะหต์ดิตามสถานการณ์
และแกไ้ขปญัหาเรือ่งน า้ 

ประธาน: รมว.มท.      เลขาฯ: ปภ. 

กนช. 

10 

คลงัขอ้มลูน า้ฯ เป็นเวทใีห ้“เกดิการท างานรว่มกนั” ทกุภาคสว่น 
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วงจรของการพฒันารว่มกนั (Loop of Development)  
ของหนว่ยงาน กบั คลงัขอ้มลูน า้และภมูอิากาศแหง่ชาต ิ

(National Hydroinformatics 
and Climate Data Center) 

NHC OC 

ผลจากแบบจ าลอง 
คาดการณ ์

 
 

ศนูยป์ฏบิตักิาร 
 

(Operation Center)  

ขอ้มลูจาก OC   
1 หนว่ย 

ขอ้มลูจาก NHC  

หลายหนว่ย 

ปรบัปรงุ 
การคาดการณ์ 

ยกระดบัจาก “คลงัขอ้มลู” 

เป็น “คลงัความรู”้ 
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ขยายผลการใช้งานคลงัขอ้มูลน า้ฯ ไปสู่ 
การจดัต ัง้ “ศูนยบ์รหิารจดัการน า้ระดบัจงัหวดั” 

  ศนูยบ์รหิารจดัการน า้ระดบัจงัหวดั 

สนบัสนนุการด าเนนิ 

การในภาวะปกต ิ
วางแผนโครงการ

พฒันาแหลง่น า้ 

บรหิารแหลง่น า้

ส ารอง/แกม้ลงิ 

การปลกูพชืตาม

ปฏทินิการใชน้ า้ 

ระบบระบาย 

น า้ทว่ม/น า้เสยี ผงัเมอืง 

สนบัสนุนการบรหิาร 
ในภาวะวกิฤต 
 

น า้ป่า/ดนิถลม่ 
การบรหิารจดัการ

น า้ทว่ม 

ลดความเสยีหาย

ทางดา้นการเกษตร 

ลดขนาดความ

เสยีหาย 

ขอ้มลูระดบั
ทอ้งถิน่ 

ขอบเขตการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีต่ ัง้สถานทีส่ าคญั งบประมาณโครงการ 
อบจ., อปท. 

จงัหวดั, 
ปภ. 

อบจ., อปท.,  
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบอืน่ 

แหลง่น า้ขนาดเล็ก ระบบชลประทาน โครงการพฒันาแหลง่น า้ แผนงาน 

สภาเกษตรกร
แหง่ชาต ิ สมาคม อบจ. 

และขยายผลสู่ “ระดบัภาค” ต่อไป  



15 

ผลกัดนัความร่วมมอืของประเทศในอาเซียน  

สู่การจดัต ัง้คลงัขอ้มูลน า้และภูมอิากาศแห่งอาเซียน 

 

 

 

 
 

เกดิแนวทาง 
การจดัต ัง้ 

“คลังขอ้มลูน ้า
และภมูอิากาศ
แหง่อาเซยีน 

(AHC)” 

การประชมุ 
ASEAN COST 69 
24 พฤษภาคม 2558 

ภเูก็ต  
ประเทศไทย 

 

น าเสนอการจัดตัง้ 
“คลงัขอ้มลูน า้และ
ภมูอิากาศแหง่
อาเซยีน (AHC)” 

 

การประชมุ 
ASEAN COST 70 

4 ตลุาคม 2558 
เวยีงจันทร ์สปป. ลาว 

สรปุประเด็นความรว่มมอื 
กลุม่1: ระบบขอ้มลูเพือ่การ

บรหิารจัดการภยั
พบิตั ิ   

กลุม่2: การพัฒนาศักยภาพ: 
สนับสนุนความ
รว่มมอืเพือ่การ
พัฒนาอยา่งยัง่ยนื 

กลุม่3: ตัวอยา่งความส าเร็จ 

 

การประชมุเชงิปฏบิตักิาร  
“การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยใีนการบรหิาร
จดัการน า้เพือ่ลดความเสีย่ง

จากภยัพบิตัใิน 
ภมูภิาคอาเซยีน”  
4 เมษายน 2559 

กรงุเทพฯ  
ประเทศไทย 

 

การประชมุ  
ASEAN – EU STI Days 

10 – 12  
พฤษภาคม 2559 

กรงุฮานอย  
ประเทศเวยีดนาม 

NEXUS Workshop:  
DSS for Water and 

Environment 
Management  

การประชมุ 
ASEAN COST 71 

24 – 29  
ตลุาคม 2559 
เมอืงเสยีมเรยีบ  
ประเทศกมัพชูา 

น าเสนอการจัดตัง้ 
“คลงัขอ้มลูน า้และ
ภมูอิากาศแหง่
อาเซยีน (AHC)” 
เพือ่สนับสนุนการใช ้

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยใีนการลด
ความเสีย่งดา้นภยั
พบิตัแิละการจัดการ

ทรัพยากรน ้า 
 

 

 
การประชมุ  

ASEAN NEXT 
8 มนีาคม 2560  

กรงุเทพฯ  
ประเทศไทย 

การประชมุ 
ASEAN COST72 

22 – 25  
พฤษภาคม 2560 
ประเทศบรไูน 

การประชุมเชงิปฏบิตักิาร
การจดัต ัง้คลงัขอ้มลูน า้
และภมูอิากาศแหง่
อาเซยีน (AHC) 

- แบง่ปันขอ้มลูดา้น
สารสนเทศทรัพยกรน ้า 

- สรา้งศักยภาพบคุลากรใน
อาเซยีนดา้นว.และ ท. 

- ถา่ยทอดตวัอยา่ง
ความส าเร็จการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน ้าชมุชน 
และการปรับตัวตอ่การ
เปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 

- ขยายเครอืขา่ยความ
รว่มมอืในทกุภาคสว่นที่
เกีย่วขอ้ง 

 

ASEAN-COST ASEAN 
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ดูแลรกัษาบุคลากร ซึ่งถอืเป็นองคป์ระกอบ 
ทีส่ าคญัทีสุ่ดขององคก์ร 

สวสัดกิาร 

สภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน 

ยกยอ่งเชดิชู 
ขวญัและก าลงัใจ 

คณุภาพชวีติ 

ความสนทิสนม 
สามคัค ี ภมูใิจรว่มกนั 

ทนุ อบรม พฒันา 
ขดีความสามารถ 
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หางบประมาณจากภายนอกเพิม่เตมิ  
จากงบประมาณจดัสรรประจ าปี  

ระบบบรหิารการเงนิ
และงบประมาณ 
 โปรง่ใส 
 คุม้คา่ 
 มปีระสทิธภิาพ 

หาทนุ
สนบัสนนุ

การวจิยัจาก
แหลง่ทนุ
ภายนอก  

รว่มทนุวจิยั
กบั

หนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

หาแหลง่งบประมาณเพิม่ รกัษามาตรฐาน 



จบการน าเสนอ 

ดร.สทุศัน ์ วสีกลุ 


