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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค�การมหาชน)
กระทรวงการอ�ดมศึกษา ว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรม

รู�น้ำ รู�อากาศ
รู�ทันภัยพ�บัติ
จัดการน้ำอย�างยั่งยืน

www.hii.or.th



 ในป� พ.ศ. 2538 เกิดว�กฤตน้ำท�วม พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพ�ตร ทรงศึกษาหาแนวทางแก�ไข และทรงพบว�า 
ข�อมูลน้ำขาดการบูรณาการ จ�งได�พระราชทานแนว 
พระราชดำร�ในการพัฒนาระบบสารสนเทศรวบรวมข�อมูล 
ระหว�างหน�วยงานต�างๆ ที ่เกี ่ยวข�องด�านน้ำ เกิดเป�น 
“โครงการระบบเคร�อข�ายเพ�อ่การจัดการทรัพยากรน้ำ 
แห�งประเทศไทย” เร��มดำเนินการเมื่อป� พ.ศ. 2541 โดยมี 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ซึ ่งในขณะนั้นยังเป�น 
หน�วยงานว�จัยและพัฒนาภายใต�สำนักงานพัฒนา
ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ รับผิดชอบการพัฒนา
ระบบ สารสนเทศเชื่อมต�อและรวบรวมข�อมูลทรัพยากร
น้ำจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 5 หน�วยงาน ได�แก� 
กรมชลประทาน การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย 

กรมอ�ตุนิยมว�ทยา กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะ
กรรมการทรัพยากรน้ำ แห�งชาติ ระบบใช�งานได� ในป� พ.ศ
. 2545 ให�หน�วยงาน ที่เกี่ยวข�องได�ใช�ข�อมูลร�วมกัน 
ประกอบการตัดสินใจและ บร�หารจัดการน้ำ 
 โครงการระบบเคร�อข�ายเพ�อ่การจัดการทรัพยากรน้ำ 
แห�งประเทศไทย นับเป�นจ�ดเร��มต�นที่สำคัญในการพัฒนา 
และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการบร�หารจัดการน้ำ
ของประเทศไทย และนำมาสู�การจัดตั้งสถาบันสารสนเทศ 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การมหาชน) เพ�่อทำ 
หน�าที่พัฒนาระบบข�อมูลสนับสนุนการบร�หารจัดการน้ำ
อย�างต�อเนื่อง จนกระทั่งในป� พ.ศ. 2562 ได�เปลี่ยนชื่อเป�น 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค�การมหาชน) 
หร�อ สสน.
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1 มกราคม 2552 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การมหาชน)
หร�อ สสนก. มีผลบังคับใช�

วันที่ 22 มีนาคม 2562 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค�การมหาชน)

พ.ศ. 2562 มีผลใช�บังคับ สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การมหาชน)

เปลี่ยนเป�น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
(องค�การมหาชน) ใช�ชื่อย�อ “สสน.”

พัฒนาระบบคลังข�อมูลน้ำ
และภูมิอากาศแห�งชาติ (NHC)
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน “ข�อมูล”

จากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง เพ�่อสนับสนุนการบร�หาร
จัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะว�กฤต

เร��มพัฒนา “ระบบเคร�อข�าย
เพ�่อการจัดการทรัพยากรน้ำ
แห�งประเทศไทย” ในพระราชดำร�
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพ�ตร



นำเสนอและถ�ายทอด
ผลการว�จัยและพัฒนา และส�งเสร�ม
ให�ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
และประชาชนนำไปใช�ประโยชน�

ว�จัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด�านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเพ��ม
ประสิทธิภาพคลังข�อมูลน้ำแห�งชาติ

1 2

4
สร�างเคร�อข�ายความร�วมมือ ในการว�จัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด�าน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำทั้งในและต�างประเทศ

3

บูรณาการข�อมูล และให�บร�การระบบ
คลังข�อมูลน้ำแห�งชาติ เพ�่อสนับสนุน
การพัฒนาและบร�หารจัดการน้ำ
ของประเทศ

เป�นคลังข�อมูลและคลังความรู� ที่ทันสมัย เพ�่อสนับสนุนให�ประเทศไทย
เกิดการบร�หารจัดการน้ำอย�างมีประสิทธิภาพ และถ�ายทอดขยายผล
การใช�งานโดยสร�างและพัฒนาเคร�อข�าย



สถานีโทรมาตรตรวจวัด
ระดับน้ำอัตโนมัติ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ
และปร�มาณน้ำฝนอัตโนมัติ

อากาศยานไร�นักบินขนาดเล็ก (UAV)
สำหรับงานสำรวจและถ�ายภาพจากมุมสูง

ดาวเทียม
เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลด�วยดาวเทียม
ตรวจวัดสภาพอากาศและติดตามสถานการณ�
น้ำท�วมและภัยเล�ง

Radar Composite
ประเมินปร�มาณน้ำฝน

และพยากรณ�ล�วงหน�า 1-3 ชั่วโมง

เร�ออัตโนมัติ
สำหรับสำรวจความลึกลำน้ำและแหล�งน้ำ

GNSS CORS NETWORK
โครงข�ายสถานีอ�างอิงค�าพ�กัดและค�าระดับ
แบบรับสัญญาณดาวเทียมต�อเนื่องถาวร
เพ�่อการสำรวจด�านทรัพยากรน้ำ

รถสำรวจระดับความสูงภูมิประเทศ
สำหรับสำรวจและจัดทำแผนที่ระดับความสูงภูมิประเทศ

แบบเคลื่อนที่ ด�วยระบบ Mobile Mapping System (MMS)

 สสน. พัฒนาและประยุกต�ใช�เทคโนโลยีการสำรวจและตรวจวัด 
เพ�่อใช�ติดตามสถานการณ� สำรวจและเก็บข�อมูลในพ�้นที่ ทั้งทางบก 
ทางน้ำ และทางอากาศ นำมาใช�ว�เคราะห�สถานการณ� สนับสนุน 
การวางแผนบร�หารจัดการน้ำ ให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เทคโนโลยีสำรวจและตรวจวัด



ว�จัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพ�่อการจัดการน้ำ ทุกระดับ ทุกสถานการณ�

คลังข�อมูลที่ทันสมัยและทันต�อเหตุการณ�

…

บูรณาการเชื่อมโยงข�อมูล
ด�วยมาตรฐานสากล

Big Data Platform
Data Center
High Performance Computers
Mobile War Room

รวบรวมข�อมูลจาก
กว�า 40 หน�วยงาน

ระบบให�บร�การข�อมูล สำหรับหน�วยงานภาครัฐ

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

ศูนย�ปฏิบัติการ
ระบบข�อมูลเพ�่อการบร�หารจัดการน้ำระดับจังหวัด

เว็บไซต� และแอปพลิเคชัน

เกาะติดข�อมูลสถานการณ�น้ำ
และสภาพอากาศ
สำหรับผู�บร�หาร หน�วยงานภาครัฐ
และประชาชนทั่วไป

www.thaiwater.net

ThaiWater Mobile Application
ติดตามสถานการณ�น้ำและสภาพอากาศ
สำหรับผู�บร�หาร และประชาชนทั่วไป

 เชื่อมโยงข�อมูลกว�า 40 หน�วยงาน ผ�านการว�เคราะห� 
และประมวลผลข�อมูลด�วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ�่อให� 
ทุกหน�วยงานสามารถใช�งานระบบข�อมูลร�วมกัน ในการ 
ติดตาม เฝ�าระวัง ว�เคราะห� และคาดการณ� เพ�่อสนับสนุน 
การบร�หารจัดการน้ำ ของประเทศอย�างมีเอกภาพ 

 ข�อมูลจากหน�วยงานต�างๆ ในระบบคลังข�อมูลน้ำแห�งชาติ เกิดเป�นระบบข�อมูลด�านน้ำ 
ที่ใหญ�ที่สุดในประเทศไทย โดยเป�ดให�บร�การข�อมูลแก�หน�วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข�องผ�านระบบ 
สมาชิกและสามารถเลือกข�อมูลที่ต�องการได�ด�วยตนเอง

 ยกระดับการบร�หารจัดการน้ำระดับจังหวัด โดย 
ขยายผลคลังข�อมูลน้ำแห�งชาติ ให�เกิดการใช�งานไปสู� 
ท�องถิ�น เพ�อ่ให�ท�องถิ�นและจังหวัด มีความพร�อมในการใช� 
เทคโนโลยีและมีระบบข�อมูลสำหรับติดตามสถานการณ� 
วางแผนพัฒนาแหล�งน้ำ ช�วยป�องกันและลดความเสียหาย 
ที่อาจเกิดข�้นในพ�้นที่ได�อย�างทันท�วงที

ระบบว�เคราะห� ติดตาม คาดการณ�สภาพอากาศ
และสถานการณ�น้ำ
 พัฒนาร�วมกับผู�เช่ียวชาญท้ังในประเทศและต�างประเทศ เพ�อ่สร�างเคร�อ่งมือ 
ที่ทันสมัยและข�อมูลที่แม�นยำสนับสนุนให�แก�หน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับการ 
วางแผนบร�หารจัดการน้ำ สถาบันการศึกษา นักว�จัยและประชาชนที่สนใจ 
รวมถึงสนับสนุนงานว�จัยด�านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“ThaiWater”

+

น้ำแห�งชาติ
คลังข�อมูล



จัดการทรัพยากรน้ำชุมชน

Sufficiency Economy Philosophy

เศรษฐกิจ
พอเพ�ยง

ความรู� เร�ยนรู� ปฏิบัติ
คุณธรรม มีกฎ กติกาชุมชน ร�วมกันดำเนินงาน 
ด�วยความเป�นธรรมและโปร�งใส
เหตุผล ใช� ว และ ท มีข�อมูล ข�อเท็จจร�ง
พอประมาณ บร�หารจัดการ วางแผน ติดตาม 
ประเมินผล
ภูมิคุ�มกัน เตร�ยมพร�อมรับการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ และลดภัยพ�บัติ

ว�ทยาศาสตร�
และ เทคโนโลยี

Science and Technology 

ถ�ายทอดการใช� ว และ ท จัดทำข�อมูล
•  ข�อมูลพ�้นฐานชุมชน
•  แผนที่น้ำ 
•  ผังน้ำ  
•  สมดุลน้ำ
ถ�ายทอดเทคนิค องค�ความรู� จาก 60 ชุมชน 
แกนนำ
•  แนวทางพัฒนาแหล�งน้ำ
•  แนวทางบร�หารจัดการน้ำ

การพัฒนา
อย�างยั่งยืน
Sustainable Development Goals: SDGs

มั่นคงทรัพยากร น้ำ ดิน ป�า พลังงาน
•  น้ำอ�ปโภค บร�โภค และน้ำเพ�่อการเกษตร
มั่นคงอาหาร
•  วนเกษตร เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม�
•  ร�วมคิด ร�วมผลิต ร�วมขาย 
มั่นคงเศรษฐกิจ
•  ลดรายจ�าย เพ��มรายได� ลดหนี้สิน 
•  มีเง�นออม เกิดกองทุนชุมชน
มั่นคงทางสังคม
•  ชีว�ตความเป�นอยู�ดี มีความสุข 
•  ครอบครัวพร�อมหน�า
•  หลักนิติธรรม ชุมชนเข�มแข็ง 
•  ขยายผลเป�นเคร�อข�าย

ชุมชนสามารถบร�หารจัดการน้ำได�ด�วยตนเอง
เพ��มน้ำต�นทุน มีน้ำสำรองสำหรับอ�ปโภคบร�โภคและการเกษตร

สามารถวางแผนเพาะปลูก บร�หารการผลิต
และรายได� บร�หารความเสี่ยง มีภูมิคุ�มกัน

เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน



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

02 158 0901 02 158 0910

เลขที่ 901 ถนนงามวงศ�วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

contact@hii.or.th


