
รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 



ผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน

ตัวชี้วัด 

รายงานผลการ
ใช้จ่าย

งบประมาณ 

รายงานทาง
การเงิน 

2 



รายงานผลการด าเนนิงานตัวชีว้ัด ประจ าปี 2557 

ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 
2557 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2557 

ความส าเร็จ 
เทียบกับแผน 

 กิจกรรมการให้บริการ 
1 จ านวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ าและการเกษตร (รายการ) 
910 933 103% 

2 อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจ้ง
เตือนปริมาณน้ าฝน ปริมาณน้ าในเขื่อน และพายุ  
(ร้อยละ) 

99.43 99.28 
(SMS ทั้งหมด 554 ครั้ง 

ถูกต้อง 550 ครั้ง) 

99.84% 

  กิจกรรมฐานความรู ้
3 จ านวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและน าไปใช้ 
ประโยชน์ (เรื่อง) 

24 24 100% 

4 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (เรื่อง) 10 11 110% 
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หมายเหตุ :  
*ระดับท่ี 1 : พัฒนาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ าเชิงพ้ืนที่ระดับต าบล 100 ต าบล  
 ระดับท่ี 2 : พัฒนาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ าเชิงพื้นที่ระดับต าบล 200 ต าบล  
 ระดับท่ี 3 : พัฒนาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ าเชิงพื้นที่ระดับต าบล 300 ต าบล 
 ระดับท่ี 4 : พัฒนาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ าเชิงพื้นที่ระดับต าบล 300 ต าบล และมีเทศบาล/อบต.ที่ใช้ 

แผนที่แหล่งน้ าสนับสนุนการปฏิบัติงานและวางแผน โครงการพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่ 120 ราย 
 ระดับท่ี 5: พัฒนาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ าเชิงพื้นที่ระดับต าบล 300 ต าบล และมีเทศบาล/อบต.ที่ใช้ 

แผนที่แหล่งน้ าสนับสนุนการปฏิบัติงานและวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่ 140 ราย 

** ระดับท่ี 1 : ด าเนินการสร้างแม่ข่ายที่มีศักยภาพได้ 3 ชุมชน 
    ระดับท่ี 2 : ด าเนินการสร้างแม่ข่ายที่มีศักยภาพได้ 4 ชุมชน 
    ระดับท่ี 3 : ด าเนินการสร้างแม่ข่ายที่มีศักยภาพได้ 5 ชุมชน 
    ระดับท่ี 4 : ด าเนินการสร้างแม่ข่ายที่มีศักยภาพได้ 5 ชุมชน และชุมชนแม่ข่ายส่งรายงาน

สรุปผลการด าเนินงานภายในสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 3 ชุมชน 
    ระดับท่ี 5:  ด าเนินการสร้างแม่ข่ายที่มีศักยภาพได้ 5 ชุมชน และชุมชนแม่ข่ายส่งรายงาน

สรุปผลการด าเนินงานภายในสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 4 ชุมชน 

รายงานผลการด าเนนิงานตัวชีว้ัด ประจ าปี 2557 (ต่อ) 

ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 
2557 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2557 

ความส าเร็จ 
เทียบกับแผน 

 กิจกรรมการสร้างศักยภาพ 
5 จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศท่ี

มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม (โครงการ/กิจกรรม) 
14 14 

 
100% 

  

6 ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ าระดบัต าบล 
(ระดับ) 

5* 5 
  

100% 
  

7 ระดับความส าเร็จของการสร้างแม่ข่ายด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้ าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับ) 

5** 5 
 

100% 
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ 30 กันยายน 2557) 

• แผนการใช้จ่ายงบประมาณ                     208.7523   ล้านบาท  
• ผลการใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายจริง + ผูกพัน)       200.4299   ล้านบาท  
• คงเหลือ             8.3224   ล้านบาท 

หมายเหตุ :  * ผลการใช้จ่าย = ค่าใช้จ่ายจริง + รายการผูกพัน 

รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปี 2557 

ประเภทงบรายจ่าย 
แผนทีไ่ด้รบั
อนุมัติจาก  

คณะกรรมการฯ 

ผลการใช้จ่ายปี 2557 (ล้านบาท) 

ผลการ 
ใช้จา่ย* 

งบประมาณ
คงเหลอื 

ร้อยละ 
การใช้จา่ย

เทยีบกับแผน 

รวมทัง้สิ้น 208.7523 200.4299 8.3224 96.01 

1) ค่าใช้จ่ายบคุลากร 57.9769 57.9704 0.0065 99.99 

2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 25.7754 25.7197 0.0557 99.78 

3) ค่าใช้จ่ายโครงการ  (4 โครงการ) 125.0000 116.7398 8.2602 93.39 
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รายงานทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน  
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557) 

50.00 % 

2.21 % หนี้สิน 18.75 ล้านบาท 

ทุนและรายได้สูงกว่า คชจ. สะสม 405.31 ล้านบาท 

สินทรัพย์ 424.06 ล้านบาท 

47.79 % 

• 12.04 % : เจ้าหน้ี 2.26 ล้านบาท 
• 12.72 % : เงินประกันผลงาน/สัญญา 2.39 ล้านบาท 
• 75.24 % : หนี้สินอื่น 14.10 ล้านบาท 

• 53.42 % : เงินฝากธนาคาร 226.51 ล้านบาท 
• 32.52 % : ครุภัณฑ์ 137.89 ล้านบาท 
•   9.58 % : เงินลงทุนระยะสั้น 40.61 ล้านบาท 
•   2.94 % : สินทรัพย์อื่น 12.51 ล้านบาท 
•   1.54 % : สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6.54 ล้านบาท 

•   9.74 % : ทุน 39.46 ล้านบาท 
• 90.26 % : รายได้สูงกว่า คชจ. สะสม 365.85 ล้านบาท 
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รายงานทางการเงนิ 

งบรายได้และค่าใช้จ่าย  
(ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557) 

รายได ้
283.13 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่าย 
277.10 ล้านบาท 

73.73 % 

5.12 % 

0.96 % 

20.19 % 

44.20 % 

29.37 % 

7.28 % 

9.90 % 
รายได้รับโอนสินทรัพย์จาก 
สป.วท. 56.97 ล้านบาท 
รายได้อื่น 0.18 ล้านบาท 

ดอกเบี้ยรับ 
2.73 ล้านบาท 

รายได้เงินสนับสนุน 
14.50 ล้านบาท 

เงินงบประมาณ พรบ. 
208.75 ล้านบาท 

คชจ. เงินอุดหนุน 
27.44 ล้านบาท 

คชจ. เดินทาง/ค่าสาธารณูปโภค 
20.18 ล้านบาท 

คชจ. บุคลากร/ฝึกอบรม 
81.36 ล้านบาท 

ค่าตอบแทน/ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย 
122.48 ล้านบาท 

9.25 % 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
25.64 ล้านบาท 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
สุทธิ 6.03 ล้านบาท 
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ผลการด าเนินงานส าคัญ 
โครงการพัฒนาระบบศูนย์คลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ 
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 เชื่อมต่อเครือขา่ย GIN ร่วมกับ ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)  

 ก าหนดมาตรฐานข้อมูล และโครงสร้างฐานข้อมูล 
 เชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องด้าน

การบริหารจัดการน้ า และจัดท าบัญชีข้อมูล 13 
หน่วยงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 จ านวนข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูล รวมทั้งสิ้น 240 
รายการ 

 เชื่อมต่อข้อมูลไปยังศูนย์บริการข้อมูลน้ าเคลื่อนที่
ในภาวะฉุกเฉิน (Mobile Data Center) เพื่อให้
มีข้อมูลพร้อมส าหรับใช้ปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 

 ความร่วมมือด้านการพัฒนาข้อมูล และการ
ส ารวจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
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เชื่อมต่อข้อมูล จาก 12 หน่วยงาน เป็น 13 หน่วยงาน  

ในปี 2557 เพิ่มเติมอีก 1 หน่วยงาน คือ  
การประปาส่วนภูมิภาค รวมเป็น 13 หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงานภาพรวม 



เว็บไซต์ 
www.nhc.in.th 

ระบบรายงาน 

คลังข้อมูล 

High Performance  
Computers 

แผนภูมิ/ตาราง CCTV เครือข่ายงานวิจัย 

Mobile Data Center 

Modeling 

UAV 

เรือหุ่นยนต ์

LIDAR 

Social Sensors 

เครื่องมือ 

โครงข่าย GIN อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา 

ระบบ
สาธารณูปโภค ภูมิประเทศ 

เศรษฐกิจ สังคม สถิติ 

ข้อมูล 

ระบบ
เชื่อมโยง
ข้อมูล 

โทรมาตร 

Internet 

Mirror Site 

ระบบให้บริการข้อมูล หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

NHC  
Mobile Application 

ระบบ Internet GIS 

แผนที่ 

ภาพรวมคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ 

IMU 
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เว็บไซต ์ แบบจ าลอง 

แจ้งข่าว/ติดตามสถานการณ์น้ า 
ส าหรับผู้บริหาร และประชาชนท่ัวไป เผยแพร/่ติดตามสถานการณ์น้ า 

ส าหรับท้องถิ่น และชุมชน 

เกาะติดข้อมูลสถานการณ์น้ า 
ส าหรับผู้บริหาร และหน่วยงานภาครัฐ 

คาดการณ/์ประเมินสถานการณ์ 
ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ 

Media Box  
 
 

เทคโนโลยีและการให้บริการของคลังขอ้มูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ 

ระบบให้บริการข้อมูล 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา สาธารณูปโภค 

ภูมิประเทศ เศรษฐกิจสังคม ภัยพิบัต ิ

www.nhc.in.th 

NHC Mobile application  
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ผลการด าเนินงาน ปี 2557 
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ระบบคลังข้อมูล : ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 

สสนก. พัฒนาความร่วมมือ กับ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ผ่าน 
National Geophysical Data Center (NGDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมขนาดใหญ่/
ทั่วโลก 

ปัจจุบัน สสนก. ขอการสนับสนุนข้อมูลดาวเทียม Suomi NPP VIIRS และ ATMS 
(Advance Technology Microwave Sounder) โดยด าเนินการ download 
ข้อมูลแบบอัตโนมัติทุกวัน เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบคาดการณ์สภาพอากาศ 

1 
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ระบบคลังข้อมูล : ข้อมูลส ารวจทางบก/น้ า/อากาศ 

พัฒนาเทคโนโลยีส ารวจ ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยหารือแนว
ทางการพัฒนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประมวลผลข้อมูล การใช้ข้อมูลส ารวจ เทคโนโลยีการส ารวจและงานวิจัย
ในปัจจุบัน พร้อมทั้งสรุปแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีส ารวจที่มุ่งเน้นให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์สูงสุด  

1 

สัมมนาฯ วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557  
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ระบบคลังข้อมูล : ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา จากสถานีโทรมาตร 1 

• พัฒนาระบบข้อมูลตรวจวัดจากสถานีโทรมาตร โดยการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลในพื้นที่ห่างไกลและอับสัญญาณ เช่น พื้นที่ต้นน้ า ให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 

• ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
ติดตามและจัดการปัญหาคุณภาพน้ า ในวันที่ 25 เมษายน 2557 และร่วมมือด าเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อตรวจวัด ติดตาม วิเคราะห์และจัดการปัญหาคุณภาพน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าบางปะกง 

  

  
ภาพถ่ายบริเวณสถานี CON001 

ภาพพิธีแถลงข่าวเทคโนโลยตีรวจวัดและจัดการคุณภาพน้ า "น้ ากร่อยอร่อยได้ ด้วย
เทคโนโลยีนาโน" ณ ห้องประชุมกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายศรีโสธร ต าบล
หน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 
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ระบบคลังข้อมูล : ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 1 เว็บไซต ์ เกาะติดข้อมูลสถานการณ์น้ า 
ส าหรับผู้บริหาร และหน่วยงานภาครัฐ 1 

NHC Mobile application  
แจ้งข่าว/ติดตามสถานการณ์น้ า 
ส าหรับผู้บริหาร และประชาชนทั่วไป 

2 

ระบบให้บริการข้อมูล 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา สาธารณูปโภค 

ภูมิประเทศ เศรษฐกิจสังคม ภัยพิบัติ 

3 

GIN 

High Performance  
Computers 

Data Warehouse 

เช่ือมโยงด้วย Text file 

เช่ือมโยงผ่าน FTP 

เช่ือมโยงผ่าน Web Service 

ดึงข้อมูลจากหน้าเวบ็ไซต์ 

ข้อมูล static จากแผ่นเก็บข้อมูล 

รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูล 

ข้อมูลในปัจจุบัน 
240 รายการ 
13 หน่วยงาน 

www.nhc.in.th 

มา
ตร
ฐา
นข

้อม
ูล 
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ระบบวิเคราะห์และบริหาร : 2 
ระบบแบบจ าลองการบรหิารจัดการน้ าและ
คาดการณ์น้ าท่วม 

• ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบแบบจ าลองการบริหารจัดการน้ าและคาดการณ์น้ าท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนในการค านวณของแบบจ าลองรายเดือน ค่าความถูกต้องของผลการคาดการณ์ (accuracy) 
3 วันแรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และพัฒนาระบบการติดตามการท างานของข้อมูลน าเข้าและการท างานของ
แบบจ าลองเป็นรายเดือน 

• พัฒนาระบบแบบจ าลองการบริหารจัดการน าและการคาดการณ์น้ าท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลุ่มน้ าช-ี
มูล) และจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อระบบการบริหารจัดการน้ า และเตรียมความ
พร้อมของหน่วยงานในการรับมือสถานการณ์น้ า  

17 



Scope of Cooperation 
• To establish a research collaboration focusing on 

developing flexible strategies for adaptive flood 
management and taking into account the effect 
of climate change 

• To enhance capacity building on the 
development of flood modelling and operational 
management system 

• To develop and promote the use of innovative 
tools for flood and water management 

• To initiate a joint project between Deltares and 
HAII to stimulate scientific exchange between 
specialists and researchers and to organise 
workshops and trainings 

อยู่ระหว่างด าเนินโครงการพัฒนาระบบการคาดการณ์และเตือนภัย
น้ าท่วมล่วงหน้า (FEWS) และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงน้ าท่วม 
กรณีศึกษา: จังหวัดสุโขทัย ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ ายม  

จัดท าความร่วมมือด้านการศึกษา วิเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์ปรับตัวเพื่อการบริหารความเสี่ยงน้ าท่วม และการพัฒนาเทคโนโลยเีพื่อการ
บริหารจัดการน้ า (Strategic research on adaptive flood risk management and innovative tools for water 
management) ร่วมกับ Deltares ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ า และการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงน้ าท่วม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557  โดยมีระยะเวลาท างานทั้งสิ้น 5 ปี 

ระบบวิเคราะห์และบริหาร : 2 
ระบบแบบจ าลองการบรหิารจัดการน้ าและ
คาดการณ์น้ าท่วม 
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ผลการคาดการณ์ความเค็ม 12 - 15 มิ.ย. 57 

ปี 2557 แม่น้ าเจ้าพระยาเกิดสภาวะน้ าเค็มรุกล้ าเร็วกว่าปกติและมีค่าความเค็มสูงกว่ามาตรฐานในระดับรุนแรง ซึ่ง
โดยปกติค่าความเค็มของแม่น้ าเจ้าพระยาจะเริ่มสูงกว่ามาตรฐานในช่วงเดือนพฤษภาคม แต่ในปี 2557 สถานการณ์
ความเค็มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมต่อเนื่องถึงเดือนมีนาคม  สสนก. จึงได้พัฒนาแบบจ าลองคาดการณ์การ
รุกตัวของน้ าเค็ม ในแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าปราจีนบุรีและแม่น้ าบางปะกง เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่ 
คณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์น้ าและจัดสรรน้ าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ าเค็มรุกล้ า 

ระบบวิเคราะห์และบริหาร : 2 แบบจ าลองคาดการณก์ารรุกตัวของน้ าเค็ม  
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ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
High Performance Computing, Hardware and Network Optimization, Intel Xeon Phi, GPU 

WRF = Weather Research Forecasting  ROMS = Regional Ocean Model System 

27x27 km 

9x9 km 

3x3 km 

พัฒนาแบบจ าลองคู่ควบระหว่างบรรยากาศและมหาสมุทร (WRF-ROMS Coupled Model)  เพื่อคาดการณ์ฝนระยะสั้น 
(ไม่เกิน 7 วัน) ให้มีความแม่นย าทั้งเชิงพื้นที่และเวลา มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบแสดงผลให้ผู้ใช้งานเข้าถึงและเข้าใจได้
ง่ายขึ้น 

ระบบวิเคราะห์และบริหาร : 2 การคาดการณ์สภาพอากาศระยะสัน้ 

แบบจ าลองบรรยากาศ แบบจ าลองมหาสมุทร 

WRF model 
(3 nested domains) 

ROMS model 

อุณหภูมิผิวน้ าทะเล 

ลม ฝน อุณหภูมิ 
ความชื้น การแผ่รังสี 

แลกเปลี่ยนค่า 
ที่พยากรณ์ได้ 
ทุก 10 นาท ี

20 



แผนที่คาดการณ์ฝนจากแบบจ าลอง WRF และ ROMS 

สภาพเมฆวันที่ 10 ตุลาคม 2556 
แผนที่คาดการณ์ฝนจากแบบจ าลอง WRF-ROMS  

วันที่ 10 ตุลาคม 2556 

พายุ “นาร”ี พายุ “ไพลิน”  

21 



Data Assimilation 

Coupled Model 

Downscaling & Bias Correction 

3D Visualizations 

Coupled Model 

ระบบวิเคราะห์และบริหาร : 2 การคาดการณ์สภาพอากาศระยะสัน้ 

พัฒนาการคาดการณ์ระยะสั้นโดยใช้ coupling  
ระหว่าง WRF-ROMS-SWAN 

22 
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ระบบวิเคราะห์และบริหาร : 2 การคาดการณ์ฝนรายฤดูกาล 



จัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้ง Hardware and Software  
 พัฒนากระบวนการออกแบบระบบงานให้รองรับการเพิ่มขยายได้ 
 ต่อยอดระบบฐานข้อมูลและระบบคลังข้อมลู (Data Warehouse) ให้เป็นมาตรฐาน 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามการใช้ทรัพยากรและการจัดแบ่งงานภายในระบบ (Task and Resource 

Management) 
 การรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล (System Security) 

 

Ex
te

rn
al

 s
ys

te
m

s 
/ S

en
so

rs

Meteorological
data

VMS

Video Analytics

GIS

Sensors

Real-time data processing 
(e.g. Fusion, etc.)

Offline Data Processing
(e.g. Simulation / Prediction / BI / DSS)

Information repository

Common infrastructure

Real Time Event 
management

Analytics / 
Decision Support

Portal

Reporting / BI

:::::: :::::

Cost Benefic 
Analysis

คลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ 

Communication 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน (System Optimization) 3 
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พัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity Building) ด้าน Hardware, Software and IT Project Management ร่วมกับ 
AGT International ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ในระดับนานาชาติ โดยมีการท างานร่วมกันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (System Optimization) 

• ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้ง Hardware and Software พัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
จากด่างประเทศ  (Capacity Building) ใน 3 เรื่อง ดังน้ี 
• Database Optimization 
• Web Optimization 
• IT and Network  

Optimization 

• เรียนรู้กระบวนการท างาน เทคนิค และกรณีศึกษาในด้าน
การพัฒนาปรับปรุงสิทธิภาพระบบ และกระบวนการ
ท างาน (Capacity Building) ณ ประเทศอิสราเอล 
ระหว่างวันท่ี 7-20 กุมภาพันธ์ 2557* 
*ใช้งบประมาณ โครงการ กยน. 

3 
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พัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity Building) ด้าน Hardware, Software and IT Project Management ร่วมกับ 
AGT International ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ในระดับนานาชาติ โดยมีการท างานร่วมกันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (System Optimization) 

• เรียนรู้งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Core IT Infrastructure) และด้าน
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคลังขอ้มลูขนาดใหญ่ (Data Warehouse)  
เพื่อสร้างพื้นฐานการก้าวไปสู่ระบบการแสดงผลข้อมูลแบบหลายมติิเพื่อการตัดสินใจ  
(Business Intelligence) ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
ระหว่างวันที่ 15-30 มีนาคม 2557* 
*ใช้งบประมาณ โครงการ กยน. 

3 
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ผลการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง 3 ด้าน เห็นผลได้อย่างชัดเจนโดยท าให้การแสดงผลข้อมลูบนเว็บไซต์
คลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศมีความรวดเร็วมากข้ึน ระบบเครือข่ายภายในสามารถจัดการได้รวดเร็วข้ึน 

การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (System Optimization) 

Web Optimization 
• การแสดงผลข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ www.nhc.in.th มี

ความรวดเร็วมากขึ้น โดยสามารถลดระยะเวลาการโหลด
ข้อมูล (page loading) ได้ถึง 40%  

Database Optimization 
• การประมวลผลข้อมูลบนฐานขอ้มูลมีความรวดเร็วมากข้ึน โดยสามารถลด

ระยะเวลาการประมวลข้อมูล (runtime) ได้มากกว่า 200%  

IT and Network Optimization 
• จัดระเบียบผังการเชื่อมต่อระบบเครือขา่ยและคอมพิวเตอร์ 
• ประสิทธิภาพการจัดการงานของ Firewall ที่รวดเร็วขึ้น และไม่ค้างบ่อยๆ 
• ปรับแผนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับผังการเชื่อมต่อใหม่ 

3 
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งาน สัมมนาวิชาการ “วิจัยสู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 1 “การคาดการณฝ์น" วันที่ 21มีนาคม 2557 ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สสนก. 

ถ่ายทอดองค์ความรู้/น าเสนอผลงานวิชาการ/พัฒนาศกัยภาพบุคลากร 

น าเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557  
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น จ านวน 7 บทความ 

1. 
Development of Decision Suppot and Flood Forecastiong system of Chi and Mun River 
Basins 

2. 
Development of a Decision Suppot System for Floos Management in Chi and Mun River 
Basins 

3. Effect of Climate Change on the Assessment of Water Budget of Chao Phraya River Basin 

4. 
Applying a Rainfall Forecast in Water Resources Model Improve Irrigation Efficiency in Chi 
and Mun River Basins 

5. Using MET in Evaluation Thailand's Short-Term Rainfall Forecast by WRF Model 

6. 
Accuracy Assessment of Thailand's Short-Term Rainfall Forecasts using the Weather Research 
and Forcasting Model (WRF) 

7. 
Development of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for Aerial Surveying and Photography for 
the Assessment of Flood in the Eastern Part of Thailand 2013 28 



สสนก. ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในการพัฒนาระบบแบบจ าลองการบริหารจัดการน้ าและการคาดการณ์
น้ าท่วม โดยปัจจุบันระหว่างการพัฒนาแบบจ าลองการบริหารจัดการน้ าและคาดการณ์น้ าท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ า
เจ้าพระยา และพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี มูล ให้มีความถูกต้องและแม่นย ายิ่งขึ้น 

ภาพงานสัมมนา “การพัฒนาระบบแบบจ าลองและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการบริหารจัดการน้ า  
และคาดการณ์น้ าท่วมลุ่มน้ าชี-มูล”  ในวันที่ 29 เมษายน 2557 

ถ่ายทอดองค์ความรู้/น าเสนอผลงานวิชาการ/พัฒนาศกัยภาพบุคลากร 
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ถ่ายทอดองค์ความรู้/น าเสนอผลงานวิชาการ/พัฒนาศกัยภาพบุคลากร 

ACTS SECOND WORKSHOP “CLIMATE EXTREMES AND RISK 
MANAGEMENT” 

APCC TRAINING PROGRAM ON "PRODUCING HIGH RESOLUTION CLIMATE 
INFORMATION AND ITS APPLICATION USING DOWNSCALING SCHEMES" 
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Hurricane WRF (HWRF) Tutorial, Taiwan, 
China 

ICCES International Training Workshop 
(Asian Monsoon Variability and 
Predictability), Beijing, China 

13th CAS-TWAS-WMO Forum  International 
Symposium on Extreme Weather and 
Climate: Past, Present, Future 

ถ่ายทอดองค์ความรู้/น าเสนอผลงานวิชาการ/พัฒนาศกัยภาพบุคลากร 
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Asian Wave and Tidal Energy 
Conference (AWTEC), Tokyo,  Japan 
Date:  Jul 28- Aug1, 2014 

Coupled-Ocean-Atmosphere-Wave- 
Sediment Transport (COAWST) 
Modeling System training, Wood 
hole, MA, USA 
Date: Aug 25-29, 2014 

ถ่ายทอดองค์ความรู้/น าเสนอผลงานวิชาการ/พัฒนาศกัยภาพบุคลากร 

32 



ผลการด าเนินงานส าคัญ 
โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการน้ าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



สสนก. 

รปูแบบการท างานของ สสนก. 

นอ้มน ำกรอบคดิ กรอบงำน และเทคโนโลยทีีท่รงงำนมำประยกุตใ์ช ้

ชมุชน 

สรำ้งกระบวนกำรคดิ วเิครำะห ์
และกำรท ำงำน 

เขำ้ใจบรบิทของพืน้ที ่และแนวทำงแกไ้ข
ปัญหำทีเ่หมำะสม 

ถำ่ยทอดเทคโนโลย ีเพือ่ใหเ้กดิ
กำรปฏบิตัจิรงิ 

ส ำรวจตนเอง เก็บขอ้มลู จัดท ำแผนที ่ 
ผังน ้ำ สมดลุน ้ำ และแผนพัฒนำแหลง่น ้ำ 
เชือ่มโยงขอ้มลู ผังงำน เขำ้กบัพืน้ทีจ่รงิ 

เชือ่มโยงกำรท ำงำนกบัหน่วยงำน
ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ภำครัฐ และเอกชน 

ชมุชนมสีว่นรว่มในกำรพัฒนำพืน้ที ่ 
รว่มกบัทอ้งถิน่และหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่ใหเ้กดิควำมเป็นเจำ้ของ เกดิรปูแบบ
กำรบรหิำรจัดกำรทีช่ดัเจน และกำรพัฒนำ
อยำ่งตอ่เนือ่ง 
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เขำ้ใจ  

• ประยกุตใ์ช ้ว. และ ท. เพือ่
ส ำรวจพืน้ทีช่มุชน เชน่ 
เครือ่ง GPS โทรมำตร  
แผนทีภ่ำพถำ่ยดำวเทยีม 

• วำงแผนกำรด ำเนนิงำน และ
กำรบรหิำรจัดกำร รวมถงึกำร
ซอ่มบ ำรงุอยำ่งเป็นระบบ  

เขำ้ถงึ  

• วเิครำะหต์นเอง 

• วเิครำะหเ์ชงิพืน้ที ่

พัฒนำ  

• ขยำยเชงิ
โครงสรำ้ง 

• ขยำยกำร
เพำะปลกู
รว่มกนั 

 

• เกดิควำมมั่นคง  

• พึง่พำตวัเองได ้

• ขยำยเครอืขำ่ย
กำรท ำงำนไปยัง
ชมุชนอืน่ 

ผลส ำเร็จ 

กรอบการด าเนนิงาน 



ตัวอยำ่งกำรด ำเนนิงำน 



  

เครอืขา่ยการบรหิารจดัการน า้ระดบัชุมชนลิม่ทอง 

อ.นางรอง จ.บรุรีมัย ์
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สภาพปัญหา น ้ำแลง้-น ้ำหลำกมำนำนกวำ่ 40 ปี ขำดแคลนน ้ำส ำหรับอปุโภค บรโิภค กำรเกษตร  
มหีนีส้นิ แรงงำนยำ้ยถิน่ฐำน  

สภาพปญัหา 
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ด าเนนิงานตามแนวพระราชด าร ิส ารวจพืน้ที ่เชือ่มแหลง่น า้ จดัท าระบบคลองดกัน า้หลาก 
และสระพวง 
• ท ำคลองดักน ้ำหลำก 
• เพิม่พืน้ทีก่กัเก็บน ้ำ (สระแกม้ลงิ) 96 สระ (172.76 ไร)่ ปรมิำณน ้ำเพิม่ขึน้มำกกวำ่ 1,100,000 ลบ.ม.  
• เชือ่มโยงโครงสรำ้งน ้ำ ระยะทำง 32.7 กม.  
• ปรับโครงสรำ้งถนนใหเ้ป็นทีรั่บน ้ำแลว้สง่ไปยังสระแกม้ลงิ (ถนนน ้ำเดนิ) 
• ด ำเนนิงำนทฤษฎใีหม ่ท ำเกษตรผสมผสำน รว่มคดิ รว่มผลติ รว่มขำย 

ทศิทำงควำมลำดชนัของพืน้ที ่

คลองรับน ้ำหลำก
และน ้ำฝน 

สระน ้ำแกม้ลงิ 

สระน า้ประจ าไรน่า 

หญำ้แฝก 
ดักตะกอน 

หญำ้แฝก 
ดักตะกอน 

คลองทีข่ดุลอก
เพือ่เป็นแหลง่รับ
น ้ำหลำกและน ้ำฝน 
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การแกไ้ขปญัหา 



ผลส าเร็จ 

• จำกกำรบรหิำรจัดกำรน ้ำ วเิครำะหส์มดลุน ้ำ เพือ่วำงแผนกำรเพำะปลกู ท าใหเ้กดิมลูคา่เพิม่ทาง
การเกษตรในฤดแูลง้ประมาณ 9,720,000 บาท 

• คลองดกัน ้ำหลำกเพือ่เชือ่มโยงแหลง่น ้ำ ระยะทำง 42.2 กม. เชือ่มตอ่สระแกม้ลงิและสระน ้ำ
ประจ ำไรน่ำ กวำ่ 100 สระ ปรมิำณน ้ำเพิม่ข ึน้รวมมำกกวำ่ 1,167,000 ลบ.ม.  

• ขยำยเครอืขำ่ยควำมรว่มมอื จาก 1 ชุมชน (3,700 ไร)่ เป็น 3 ต าบล (48,752 ไร)่ จำกพืน้ที่
รวม 71,566 ไร ่

• ปลกูพชืไดต้ลอดทัง้ปี ผลผลติเพยีงพอ มเีหลอืแบง่ปัน มคีวำมมั่นคงทำงอำหำร 
• รำยไดเ้พิม่ขึน้ประมำณ 2.5 เทา่ ทรัพยส์นิเพิม่ขึน้ประมำณ 15 เทำ่ (จำกปี 2550 - 2556) 

40 



  

เครอืขา่ยการบรหิารจดัการน า้ระดบัชุมชนบา้นทา่คอ้ 

  

อ.เขือ่งใน จ.อบุลราชธาน ี
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สภาพปญัหา น ้ำทว่ม-น ้ำแลง้ซ ้ำซำก มำกกวำ่ 45 ปี น ้ำไมเ่พยีงพอตอ่กำรเกษตร แหลง่น ้ำตืน้เขนิ
ขำดกำรปรับปรงุฟ้ืนฟ ูทีท่ ำกนิสว่นใหญเ่ป็นพืน้ทีลุ่ม่และน ้ำทว่มถงึ 

สภาพปญัหา 
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การแกไ้ขปญัหา 

• วเิครำะหส์ภำพปัญหำโดยใช ้ว. และ ท. อำท ิขอ้มลู แผนที ่ผังน ้ำชมุชน ประกอบ กำรวำงแผนบรหิำร

จัดกำรน ้ำเชงิพืน้ที ่

• ส ำรวจสถำนภำพแหลง่น ้ำธรรมชำต ิและโครงสรำ้งน ้ำ จัดท ำแผนปรับปรงุฟ้ืนฟแูละขดุลอกแหลง่น ้ำ 

• ปรับเปลีย่นพชืเชงิเดีย่วเป็นกำรปลกูพชืผสมสำน ตำมแนวทำงทฤษฎใีหม ่ลดรำยจำ่ย เพิม่รำยได ้



ผลส าเร็จ 

• จำกกำรบรหิำรจัดกำรน ้ำ วเิครำะหส์มดลุน ้ำ เพือ่วำงแผนกำรเพำะปลกู ท าใหเ้กดิมลูคา่เพิม่ทาง

การเกษตรในฤดแูลง้ประมาณ 14,700,000 บาท 

• แหลง่น า้ธรรมชาต ิรวม 5 แหง่ ไดร้ับกำรฟ้ืนฟ ูใชเ้ป็นแหลง่กกัเก็บน ้ำ ชะลอน ้ำและส ำรองน ้ำไวใ้ชใ้น

กำรเกษตร 

• บรรเทาปัญหำน า้ทว่มน า้แลง้ มำกกวำ่ 500 ไร ่มำกกวำ่ 2,000 ครวัเรอืน 

• ขยำยผลจำก 1 ชมุชน สูต่ ำบลทำ่ไห และต ำบลใกลเ้คยีง จำกพืน้ที ่5,000 ไร ่เป็น 28,000 ไร ่
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