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                หัวข้อการบรรยาย 

• เทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลง 

• การใช้เทคโนโลยีในงานชลประทานในปัจจุบัน 

• แนวคิดในการพัฒนาขององค์กรส าคัญของโลก 

• สรุปแนวทางที่ควรด าเนินการ 



   

• เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง    



























• การใช้เทคโนโลยีในงานชลประทานในปัจจุบัน 
 















 
 

 

รวบรวมข้อมูลจาก 
- ฐานข้อมูลต่างๆ ของกรมชลประทาน 
- ข้อมูล จากระบบตรวจวัดอัตโนมัติซึ่ง
เป็นข้อมูลประเภท IoT 

- ชั้นข้อมูลพื้นฐานของกรมชลประทาน 
- ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

แยกชนิดข้อมูล(classified) 
หรือประเภทของข้อมูล 
เช่นข้อมุลรูปภาพ ข้อมูล IoT หรือ 
ข้อมูลประเภท Text File 
ลักษณะการได้มาของข้อมูล 

น าเสนอเป็นชุดข้อมูลกลาง กรม
ชลประทาน เพื่อการบริหาร 
จัดการน  า Swoc.rid.go.th 
 
 

Visual Display 
Dash Board Analytics  
เป็น BI หรือ AI Dash 
Board ในรูปแบบต่างๆ 



ข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้อง ที่รวบรวม ทั งหมด ของกรมชลประทาน 

1. ข้อมูลน้้าในเขื่อนใหญ ่– อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง ทั่วประเทศ 

2. ข้อมูลน้้าฝน กรมชลประทาน – กรมอุตุ – สสนก. 
3. ข้อมูลน้้าท่าอุตุ – อุทก กรมชลประทาน ประกอบด้วย ระดับน้้า ระดับตลิ่ง ความจุล้าน้้า เป็นต้น 

4. ข้อมูลจากระบบโทรมาตรขนาดใหญ ่– ขนาดเล็ก ทั่วประเทศ 

5. ข้อมูลเขื่อน หรือ Definition เขื่อน 

6. ข้อมูลการเพาะปลูกพืช รายสัปดาห์ 
7. ข้อมูลการใช้น้้า 

8. ข้อมูลผังน้้า 

9. ข้อมูลคุณภาพน้้า 

10.ข้อมูลการโอนภารกิจโครงการ 
11.ข้อมูลพื้นฐาน(Base map) ของกรมชลประทานประกอบด้วย 
 ขอบเขตลุ่มน้้า หรือ boundary ลุ่มน้้าหลัก เส้นลุ่มน้้าย่อย  
 ขอบเขตโครงการชลประทาน 

 ขอบเขตส้านักงานชลประทาน 

 ที่ตั้งโครงการชลประทาน 

 พ้ืนท่ีโครงการชลประทาน 

 พ้ืนท่ีชลประทาน 
 พ้ืนท่ีแปลงนาท้ังหมดส้านักงานชลประทานที่12 

  พ้ืนท่ีเก็บเกี่ยวแล้ว ในส้านักงานชลประทานที่ 12 

  พ้ืนท่ีเพาะปลูก ในส้านักงานชลประทานที่ 12 

 ข้อมูล CCTV 

 



 พื้นที่น้้าท่วมจาก GISTDA 

 ภาพ Radar ฝน จากกรมอุตุ และกรม
ฝนหลวง 

 ข้อมูลการเพาะปลูกของ GISTDA 

 ข้อมูล Agrimap 

 ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย น้้าท่วม น้้าแล้ง 



รูปแบบข้อมูลของกรมชลประทานเดินเข้าสู่ Big Data  

Data Center 
Data Warehouse 

ข้อมูลที่มีโครงรูปแบบและโครงสร้าง 
ตามรูปแบบของแต่ละระบบงาน 

ข้อมูลที่ไม่มีโครง
รูปแบบและ
โครงสร้าง 

 Volume : ข้อมูลมี
ปริมาณมากอยู่ในระดับ 

Terabytes ขึ้นไป 
Variety : ข้อมูลมี

รูปแบบที่หลากหลาย  
ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ 

รูปภาพ วีดิโอ มัลติมีเดีย 

Velocity : ข้อมูล
จะมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาและ
ประมวลผลอย่าง
รวดเร็ว 

ข้อมูลน้้าฝน-น้้าท่า 

ข้อมูลโทรมาตรขนาดเล็ก 

ข้อมูล CCTV 

ข้อมูลน้้าฝนกรมอุตุนิยมวิทยา 

ข้อมูลโทรมาตรขนาดใหญ่ 

ข้อมูลแผนท่ีภาพถ่าย 

ข้อมูลพยากรณ์ฝนกรม
อุตุนิยมวิทยา 

ภาพถ่าย ข้อมูลฝน กรมฝนหลวง 

ข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย 

Veracity 
ข้อมูลที่มี
คุณภาพ 
น่าเชื่อถือ 

SWOC 

Visual 
Display 

Dashboard 



สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อ
ในปีนี  

แนวทางการด้าเนินงานเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรม

ชลประทาน 

น าโปรแกรมการพยากรณ์ NAK 4.0 เข้าสู่ระบบ Swoc 
ซึ่งกรมชลประทานได้ท าวิจัยร่วมกับทีมอาจารย์พระนครเหนือ  

และ สวก. 

สร้าง Analytics Platform ในรูปแบบ BI Dashboard 
หรือ AI Dashboard เพื่อการพยากรณ์ โดยใช้ Tool 

Machine learning 

และการน าค่าพยากรณ์ จากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาแสดงผล
รวมเพื่อการเปรียบเทียบ 



ภาพรวม 

ข้อมูลที่ไม่มีโครงรูปแบบและโครงสร้าง 
ท้าให้มีความรวดเร็วในการเรียกใช้งาน 



• มุมมองในการพัฒนาจากองค์กรส าคัญๆ 



     UN : Sustainable Development Goals 











Green infrastructure is the “strategic use of 
networks of natural lands, working landscapes, 
and other open spaces to conserve ecosystem 
values and functions and provide associated 
benefits to human populations” (Allen, 2012). 
 
Green infrastructure terminology can also be used in the 
context of low impact development (LID). 



Grey infrastructure refers to the human-
engineered infrastructure for water 
resources such as water and wastewater 
treatment plants, pipelines, and reservoirs. 
Grey infrastructure typically refers to 
components of a centralized approach to 
water management. 

















UTFI Concept Assessment in Chao Phraya River Basin, THAILAND 
 



FAO : Water Accounting for Water Governance     
           and Sustainable Development 









International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) 

“A water secure world free of poverty and hunger 
through sustainable rural development”.  







ICID Vision 2030 

• Goal A : Enable Higher Crop Productivity with Less Water and Energy 

• Goal B : Be a Catalyst for a Change in Policies and Practices  

• Goal C : Facilitate Exchange of Information, Knowledge and    

                 Technology  

• Goal D :  Enable Cross-Disciplinary and Inter-Sectoral Engagement  

• Goal E : Encourage Research and Support Development of Tools to  

                 Extend Innovation into Field Practices  

• Goal F : Facilitate Capacity Development 

 



สรุปและแนวทางด าเนินการต่อไป 

• ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ด้วยความระมัดระวัง เลือกใช้ให้เหมาะกับบริบทของงาน เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ และให้สอดคล้องกับจ านวนบุคลากรที่มี 

• ในการใช้ software นั น ต้องสร้างบุคลากรที่สามารถใช้งานได้อย่างเชี่ยวชาญ และควรมีหน่วย 
support ที่สามารถให้ค าแนะน าการใช้งานและปรับปรุง  software ให้สอดคล้องกับงาน 

• ข้อมูลสถิติด้านอุทกวิทยาเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญ ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ส าหรับการวางโครงการ การวางแผนบริหารน  า การบรรเทาภัยอันเกิดจากน  า ดังนั นการ
เก็บรักษา และความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นเรื่องส าคัญ 

• การแก้ไขปัญหาควรท าไปตามล าดับ ควรปรับปรุงระบบเดิมให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
ก่อนการจัดท าระบบเพิ่มเติม 

• การด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาใดๆควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่ามี sustainability 
 
 











Sustainability 

•คือการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของคน 
  รุ่นปัจจุบัน โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่คนรุ่นต่อไป 






