สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

รูน ้ำ รูอ ากาศ
รูทันภัยพ�บัติ
จัดการน้ำอยางยั่งยืน
www.hii.or.th
hii.mhesi

hii.mhesi

hiichannel

HII_ThaiWater

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน)
กระทรวงการอ�ดมศึกษา ว�ทยาศาสตร ว�จัยและนวัตกรรม

02 158 0901

ในป พ.ศ. 2538 เกิดว�กฤตน้ำทวม พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู ม ิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพ�ตร ทรงศึกษาหาแนวทางแก ไข และทรงพบวา
ข อ มู ล น้ ำ ขาดการบู ร ณาการ จ� ง ได พ ระราชทานแนว
พระราชดำร�ในการพัฒนาระบบสารสนเทศรวบรวมขอมูล
ระหว า งหน ว ยงานต า งๆ ที ่ เ กี ่ ย วข อ งด า นน้ ำ เกิ ด เป น
“โครงการระบบเคร�อขายเพ�อ่ การจัดการทรัพยากรน้ำ
แหงประเทศไทย” เร��มดำเนินการเมื่อป พ.ศ. 2541 โดยมี
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ซึ่งในขณะนั้นยังเปน
หนวยงานว�จัยและพัฒนาภายใตสำนักงานพัฒนา
ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ รับผิดชอบการพัฒนา
ระบบ สารสนเทศเชื่อมตอและรวบรวมขอมูลทรัพยากร
น้ำจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 5 หนวยงาน ไดแก
กรมชลประทาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

กรมอ�ตุนิยมว�ทยา กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะ
กรรมการทรัพยากรน้ำ แหงชาติ ระบบใชงานได ในป พ.ศ
. 2545 ใหหนวยงาน ที่เกี่ยวของไดใชขอมูลรวมกัน
ประกอบการตัดสินใจและ บร�หารจัดการน้ำ
โครงการระบบเคร�อขายเพ�อ่ การจัดการทรัพยากรน้ำ
แหงประเทศไทย นับเปนจ�ดเร��มตนที่สำคัญในการพัฒนา
และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบร�หารจัดการน้ำ
ของประเทศไทย และนำมาสูการจัดตั้งสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) เพ�่อทำ
หนาที่พัฒนาระบบขอมูลสนับสนุนการบร�หารจัดการน้ำ
อยางตอเนื่อง จนกระทั่งในป พ.ศ. 2562 ไดเปลี่ยนชื่อเปน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน)
หร�อ สสน.

1 มกราคม 2552
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน)
หร�อ สสนก. มีผลบังคับใช

2541

2551

เร��มพัฒนา “ระบบเคร�อขาย
เพ�่อการจัดการทรัพยากรน้ำ
แหงประเทศไทย” ในพระราชดำร�
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพ�ตร

2555

วันที่ 22 มีนาคม 2562 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน)
พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน)
เปลี่ยนเปน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

(องคการมหาชน) ใชชื่อยอ “สสน.”

2562

พัฒนาระบบคลังขอมูลน้ำ
และภูมิอากาศแหงชาติ (NHC)
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน “ขอมูล”
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ�่อสนับสนุนการบร�หาร
จัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะว�กฤต

เปนคลังขอมูลและคลังความรู ที่ทันสมัย เพ�่อสนับสนุนใหประเทศไทย
เกิดการบร�หารจัดการน้ำอยางมีประสิทธิภาพ และถายทอดขยายผล
การใชงานโดยสรางและพัฒนาเคร�อขาย

1

ว�จัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดานสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเพ��ม
ประสิทธิภาพคลังขอมูลน้ำแหงชาติ

4

นำเสนอและถายทอด
ผลการว�จัยและพัฒนา และสงเสร�ม
ใหภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
และประชาชนนำไปใชประโยชน

2

3

บูรณาการขอมูล และใหบร�การระบบ
คลังขอมูลน้ำแหงชาติ เพ�่อสนับสนุน
การพัฒนาและบร�หารจัดการน้ำ
ของประเทศ

สรางเคร�อขายความรวมมือ ในการว�จัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดาน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำทั้งในและตางประเทศ

เทคโนโลยีสำรวจและตรวจวัด
สสน. พัฒนาและประยุกต ใชเทคโนโลยีการสำรวจและตรวจวัด
เพ�่อใชติดตามสถานการณ สำรวจและเก็บขอมูลในพ�้นที่ ทั้งทางบก
ทางน้ำ และทางอากาศ นำมาใชว�เคราะหสถานการณ สนับสนุน
การวางแผนบร�หารจัดการน้ำ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดาวเทียม

เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลดวยดาวเทียม
ตรวจวัดสภาพอากาศและติดตามสถานการณ
น้ำทวมและภัยเลง

Radar Composite

ประเมินปร�มาณน้ำฝน
และพยากรณลวงหนา 1-3 ชั่วโมง

อากาศยานไรนักบินขนาดเล็ก (UAV)
สำหรับงานสำรวจและถายภาพจากมุมสูง

GNSS CORS NETWORK

โครงขายสถานีอางอิงคาพ�กัดและคาระดับ
แบบรับสัญญาณดาวเทียมตอเนื่องถาวร
เพ�่อการสำรวจดานทรัพยากรน้ำ

เร�ออัตโนมัติ

สถานีโทรมาตรตรวจวัด
ระดับน้ำอัตโนมัติ

สำหรับสำรวจความลึกลำน้ำและแหลงน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ
และปร�มาณน้ำฝนอัตโนมัติ
รถสำรวจระดับความสูงภูมิประเทศ

สำหรับสำรวจและจัดทำแผนที่ระดับความสูงภูมิประเทศ
แบบเคลื่อนที่ ดวยระบบ Mobile Mapping System (MMS)

ว�จัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพ�่อการจัดการน้ำ ทุกระดับ ทุกสถานการณ
เว็บไซต และแอปพลิเคชัน
เกาะติดขอมูลสถานการณน้ำ
และสภาพอากาศ
สำหรับผูบร�หาร หนวยงานภาครัฐ
และประชาชนทั่วไป

คลังขอมูล

น้ำแหงชาติ

“ThaiWater”

www.thaiwater.net

ThaiWater Mobile Application

ติดตามสถานการณน้ำและสภาพอากาศ
สำหรับผูบร�หาร และประชาชนทั่วไป

ศูนยปฏิบัติการ

เชื่อมโยงขอมูลกวา 40 หนวยงาน ผานการว�เคราะห
และประมวลผลขอมูลดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ�่อให
ทุกหนวยงานสามารถใชงานระบบขอมูลรวมกัน ในการ
ติดตาม เฝาระวัง ว�เคราะห และคาดการณ เพ�่อสนับสนุน
การบร�หารจัดการน้ำ ของประเทศอยางมีเอกภาพ

ระบบขอมูลเพ�่อการบร�หารจัดการน้ำระดับจังหวัด
ยกระดับการบร�หารจัดการน้ำระดับจังหวัด โดย
ขยายผลคลังขอมูลน้ำแหงชาติ ใหเกิดการใชงานไปสู
ทองถิน� เพ�อ่ ใหทอ งถิน� และจังหวัด มีความพรอมในการใช
เทคโนโลยีและมีระบบขอมูลสำหรับติดตามสถานการณ
วางแผนพัฒนาแหลงน้ำ ชวยปองกันและลดความเสียหาย
ที่อาจเกิดข�้นในพ�้นที่ไดอยางทันทวงที

คลังขอมูลที่ทันสมัยและทันตอเหตุการณ

ระบบว�เคราะห ติดตาม คาดการณสภาพอากาศ
และสถานการณน้ำ
พัฒนารวมกับผูเ ชีย่ วชาญทัง้ ในประเทศและตางประเทศ เพ�อ่ สรางเคร�อ่ งมือ
ที่ทันสมัยและขอมูลที่แมนยำสนับสนุนใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
วางแผนบร�หารจัดการน้ำ สถาบันการศึกษา นักว�จัยและประชาชนที่สนใจ
รวมถึงสนับสนุนงานว�จัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Big Data Platform
Data Center
High Performance Computers
Mobile War Room

บูรณาการเชื่อมโยงขอมูล
ดวยมาตรฐานสากล

รวบรวมขอมูลจาก
กวา 40 หนวยงาน

ระบบใหบร�การขอมูล สำหรับหนวยงานภาครัฐ
ขอมูลจากหนวยงานตางๆ ในระบบคลังขอมูลน้ำแหงชาติ เกิดเปนระบบขอมูลดานน้ำ
ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย โดยเปดใหบร�การขอมูลแกหนวยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวของผานระบบ
สมาชิกและสามารถเลือกขอมูลที่ตองการไดดวยตนเอง

+
…
Meteorology, Public Utility, Hydrology, Geography, Disaster, Economy & Society

จัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
การพัฒนา
อย
า
งยั
ง
่
ยื
น
Sustainable Development Goals: SDGs
มั่นคงทรัพยากร น้ำ ดิน ปา พลังงาน
• น้ำอ�ปโภค บร�โภค และน้ำเพ�่อการเกษตร
มั่นคงอาหาร
• วนเกษตร เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม
• รวมคิด รวมผลิต รวมขาย
มั่นคงเศรษฐกิจ
• ลดรายจาย เพ��มรายได ลดหนี้สิน
• มีเง�นออม เกิดกองทุนชุมชน
มั่นคงทางสังคม
• ชีว�ตความเปนอยูดี มีความสุข
• ครอบครัวพรอมหนา
• หลักนิติธรรม ชุมชนเขมแข็ง
• ขยายผลเปนเคร�อขาย

ว�ทยาศาสตร
และ เทคโนโลยี
Science and Technology
ถายทอดการใช ว และ ท จัดทำขอมูล
• ขอมูลพ�้นฐานชุมชน
• แผนที่น้ำ
• ผังน้ำ
• สมดุลน้ำ
ถายทอดเทคนิค องคความรู จาก 60 ชุมชน
แกนนำ
• แนวทางพัฒนาแหลงน้ำ
• แนวทางบร�หารจัดการน้ำ

เศรษฐกิจ
พอเพ�ยง

Sufficiency Economy Philosophy

ความรู เร�ยนรู ปฏิบัติ
คุณธรรม มีกฎ กติกาชุมชน รวมกันดำเนินงาน
ดวยความเปนธรรมและโปรงใส
เหตุผล ใช ว และ ท มีขอมูล ขอเท็จจร�ง
พอประมาณ บร�หารจัดการ วางแผน ติดตาม
ประเมินผล
ภูมคิ มุ กัน เตร�ยมพรอมรับการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และลดภัยพ�บัติ

ชุมชนสามารถบร�หารจัดการน้ำไดดวยตนเอง
เพ��มน้ำตนทุน มีน้ำสำรองสำหรับอ�ปโภคบร�โภคและการเกษตร
สามารถวางแผนเพาะปลูก บร�หารการผลิต
และรายได บร�หารความเสี่ยง มีภูมิคุมกัน

เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

02 158 0901

02 158 0910

contact@hii.or.th

เลขที่ 901 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

www.hii.or.th | www.thaiwater.net

