
การบริหารจัดการน้ําโครงการเครือขายการบริหารจัดการน้ําโครงการเครือขาย  
อางเก็บน้ําอางเก็บน้ํา  อันเนื่องมาจากพระราชดําริอันเนื่องมาจากพระราชดําร  ิ

อําเภอชะอําอําเภอชะอํา    จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี  

โดยโดย

รศรศ..ดรดร..กัมปนาทกัมปนาท    ภักดีกุลภักดีกุล

นายอนุชัยนายอนุชัย    ถนอมสินรัตนถนอมสินรัตน

นายนายกรตกรตสุวรรณสุวรรณ    โพธิ์สุวรรณโพธิ์สุวรรณ



ลักษณะของพื้นที่ศกึษาลักษณะของพื้นที่ศกึษา

พื้นที่ศึกษาบริเวณศูนยพื้นที่ศึกษาบริเวณศูนย

การศึกษาการพัฒนาหวยทรายการศึกษาการพัฒนาหวยทราย

อันเนื่องมาจากพระราชดําริอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

อําเภอชะอําอําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี

แหลงน้ําสําคัญๆแหลงน้ําสําคัญๆ  ประกอบดวยประกอบดวย

อางเก็บน้ําจํานวนอางเก็บน้ําจํานวน  66  แหงและแหงและ

บอพักน้ําจํานวนบอพักน้ําจํานวน  11  แหงแหง



ความสําคัญของปญหาความสําคัญของปญหา

สภาพพื้นที่ซึ่งเดิมมีความอุดมสมบูรณสภาพพื้นที่ซึ่งเดิมมีความอุดมสมบูรณ  แตถูกปาไมถูกทําลายจนสภาพแตถูกปาไมถูกทําลายจนสภาพ

พื้นที่หมดสภาพความเปนปาพื้นที่หมดสภาพความเปนปา

ถึงแมวาพื้นที่ศึกษาจะมีอางเก็บน้ําจํานวนหลายแหงแตมักจะประสบถึงแมวาพื้นที่ศึกษาจะมีอางเก็บน้ําจํานวนหลายแหงแตมักจะประสบ

ปญหาการขาดแคลนน้ําปญหาการขาดแคลนน้ํา

ขนาดทอผันน้ํามีขนาดเลก็ดังนั้นการวางแผนการใชน้ําจากระบบอางเก็บขนาดทอผันน้ํามีขนาดเลก็ดังนั้นการวางแผนการใชน้ําจากระบบอางเก็บ

น้ําจึงมีความสําคัญน้ําจึงมีความสําคัญ

ความขัดแยงในการใชน้ําของประชาชนในพื้นที่ความขัดแยงในการใชน้ําของประชาชนในพื้นที่

การคาดการณปริมาณน้ําตนทุนและความตองการน้ําในพื้นที่เพื่อใชในการคาดการณปริมาณน้ําตนทุนและความตองการน้ําในพื้นที่เพื่อใชใน

การวางแผนและบริหารจัดการน้ําในพื้นที่การวางแผนและบริหารจัดการน้ําในพื้นที่



ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค
ลํา
ดับ

อางเก็บน้ํา พื้นท

 

ี่
เพาะ
ปลูก
(ไร)

จาํนวน

 ครัวเรือน
พื้นที่โครงการ

 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

1 อางเก็บน้ํา

 หวยไทรงาม
9,000 1,618 โครงการจดัพัฒนาที่ดินหนองพลับตามพระ

 ราชประสงค ตาํบลหนองพลับ อําเภอหวัหิน 

จงัหวดัประจวบคีรีขันธ
2 อางเก็บน้ําทุง

 ขาม
12,000 1,422 -

3 อางเก็บน้ํา

 หวยตะแปด

 และบอพักน้าํ

 เขากระปุก

4,800 168 โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอัน

 เนื่องมาจากพระราชดําริ ตาํบลสามพระยา 
อําเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบุรี

4 อางเก็บน้ํา

 หวยทราย
(ศูนยหวย

 ทราย)

2,500 123 โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอัน

 เนื่องมาจากพระราชดําริ ตาํบลสามพระยา 
อําเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบุรี

5 อางเก็บน้ํา

 หวยทราย
(ศูนยหุบ

 กะพง)

1,200 176 โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงคหุบ

 กะพงตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จงัหวดั

 เพชรบุรี 



ระเบียบวิธีวิจัยระเบียบวิธีวิจัย

รวบรวมขอมูลทุติยภูมิเบื้องตนรวบรวมขอมูลทุติยภูมิเบื้องตน

จัดทําโปรแกรมที่ใชในการเก็บขอมูลรายวันของแตละอางเก็บน้ําจัดทําโปรแกรมที่ใชในการเก็บขอมูลรายวันของแตละอางเก็บน้ํา

จัดทําขอมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจัดทําขอมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) (GIS) 



ผลการวิจัยผลการวิจัย



1. 1. การจัดทําขอมูลภูมิสารสนเทศในโครงการการจัดทําขอมูลภูมิสารสนเทศในโครงการ

แสดงพื้นที่ของอางเก็บน้ําแตละอางในโครงการแสดงพื้นที่ของอางเก็บน้ําแตละอางในโครงการ

แสดงหัวงานในแตละอางเก็บน้ําในโครงการแสดงหัวงานในแตละอางเก็บน้ําในโครงการ

แสดงขอมูลพื้นฐานในพื้นที่ที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาแสดงขอมูลพื้นฐานในพื้นที่ที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา

แสดงขอมูลตางๆแสดงขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับอางเกี่ยวกับอาง

เชื่อมโยงขอมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตรกับระบบฐานขอมูลประจําวันเชื่อมโยงขอมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตรกับระบบฐานขอมูลประจําวัน

ของการรายงานสภาพทั่วไปของอางเก็บน้ําในแตละอางของการรายงานสภาพทั่วไปของอางเก็บน้ําในแตละอาง



••  Process Process ((กระบวนการวิเคราะหกระบวนการวิเคราะห  หรือขั้นตอนการดําเนินงานหรือขั้นตอนการดําเนินงาน))

การนําเขาขอมลู Spatial

การแกไขขอมูล Spatial

การนําเขาขอมลู Attribute

การจัดการฐานขอมูล

การประมวลผล และ

การวิเคราะหขอมูล

การนําเสนอขอมูลในรปู
 แผนที่และรายงาน

กําหนดปจจัยในการเคราะห



การกําหนดปจจัยในการวิเคราะหการกําหนดปจจัยในการวิเคราะห

กําหนดขอมูลที่จะใชงานกําหนดขอมูลที่จะใชงาน

จัดหาขอมูลทุติยภูมิตางๆจัดหาขอมูลทุติยภูมิตางๆ

เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานเครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน



ขอมูลภูมิสารสนเทศทีใ่ชในโครงการขอมูลภูมิสารสนเทศทีใ่ชในโครงการ

ขอมูลเกี่ยวกับอางเก็บน้ําขอมูลเกี่ยวกับอางเก็บน้ํา

พื้นที่ผิวของอางเก็บน้ําพื้นที่ผิวของอางเก็บน้ํา  หรือแสดงที่ตั้งของอางเก็บน้ําหรือแสดงที่ตั้งของอางเก็บน้ํา

หัวงานหรือตําแหนงของสันเขื่อนหัวงานหรือตําแหนงของสันเขื่อน ( (DAM)DAM)

พื้นที่ชลประทานพื้นที่ชลประทาน  หรือพื้นที่ที่ไดรับการสนับสนุนน้ําจากอางเก็บน้ําหรือพื้นที่ที่ไดรับการสนับสนุนน้ําจากอางเก็บน้ํา

แนวคลองสงน้ําแนวคลองสงน้ํา  หรือคลองชลประทานในพื้นที่ใหการบริการหรือคลองชลประทานในพื้นที่ใหการบริการ

แนวทอที่เชื่อมตอในการแตละอางเก็บน้ําในโครงการแนวทอที่เชื่อมตอในการแตละอางเก็บน้ําในโครงการ



ขอมูลภูมิสารสนเทศทีใ่ชในโครงการขอมูลภูมิสารสนเทศทีใ่ชในโครงการ

ขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนการดําเนินโครงการขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนการดําเนินโครงการ

ขอมลูการใชประโยชนที่ดินภายในโครงการชลประทานขอมลูการใชประโยชนที่ดินภายในโครงการชลประทาน

ขอมูลทั่วไปสําหรับการบริหารจัดการเครือขายอางเก็บน้ําขอมูลทั่วไปสําหรับการบริหารจัดการเครือขายอางเก็บน้ํา

เสนทางน้ําชนิดตางๆเสนทางน้ําชนิดตางๆ  เชนเชน  แมน้ําแมน้ํา  คลองคลอง  ฯลฯฯลฯ

เสนชั้นระดับความสูงเสนชั้นระดับความสูง ( (Contour)Contour)

สถานีน้ําฝนสถานีน้ําฝน  และน้ําทาและน้ําทา  ในพื้นที่โครงการในพื้นที่โครงการ

ตําแหนงหมูบานตําแหนงหมูบาน

ตําแหนงโรงงานอุตสาหกรรมตําแหนงโรงงานอุตสาหกรรม



แหลงขอมูลทตุิยภูมิแหลงขอมูลทตุิยภูมิ

ขอมูลเกี่ยวกับอางเก็บน้ําขอมูลเกี่ยวกับอางเก็บน้ํา

แผนที่มาตราสวนแผนที่มาตราสวน  1:50,000 1:50,000 แสดงลักษณะขอมลูตางๆแสดงลักษณะขอมลูตางๆ  ที่เกี่ยวของกับอางเก็บที่เกี่ยวของกับอางเก็บ

น้ําตางๆน้ําตางๆ  ในพื้นที่โครงการในพื้นที่โครงการ

ขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนการดําเนินโครงการขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนการดําเนินโครงการ

ภาพถายดาวเทียมภาพถายดาวเทียม  LANDSAT 7 ETM+LANDSAT 7 ETM+

ขอมูลทั่วไปสําหรับการบริหารจัดการเครือขายอางเก็บน้ําขอมูลทั่วไปสําหรับการบริหารจัดการเครือขายอางเก็บน้ํา

ขอมลูสารสนเทศภูมิศาสตรของจังหวัดเพชรบุรีขอมลูสารสนเทศภูมิศาสตรของจังหวัดเพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธและประจวบคีรีขันธ  ของกรมของกรม

สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม



เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานเครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน
ฮารดแวรฮารดแวร

เครื่องคอมพวิเตอรเครื่องคอมพวิเตอร

เครื่องบอกตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตรดวยดาวเทียมเครื่องบอกตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตรดวยดาวเทียม  GPSGPS

ซอรฟแวรทางดานภูมิสารสนเทศซอรฟแวรทางดานภูมิสารสนเทศ

GISGIS  ไดแกไดแก  ARCVIEW version 3.3, MapInfo 8.0ARCVIEW version 3.3, MapInfo 8.0

Remote SensingRemote Sensing  ไดแกไดแก  ERDAS Imagine 8.4ERDAS Imagine 8.4



การนําขอมูลภูมิสารสนเทศไปใชการนําขอมูลภูมิสารสนเทศไปใช



2. 2. โปรแกรมการบริหารจัดการโปรแกรมการบริหารจัดการ

อางเก็บน้ําอางเก็บน้ํา  7 7 แหงแหง

จํานวนจํานวน  18 node 18 node 

reach  reach  จํานวนจํานวน  22 reach 22 reach 



แนวคิดการของโปรแกรมบริหารจัดการน้ําแนวคิดการของโปรแกรมบริหารจัดการน้ํา



ภาพตัวอยางโปรแกรมบริหารจัดการน้ําภาพตัวอยางโปรแกรมบริหารจัดการน้ํา

การนําขอมูลปริมาณ

น้ําลาสุดของอางเก็บ

น้ํา ซึ่งถูกเก็บใน

ฐานขอมูลมาแสดง

ในรูปแบบรูปภาพ



ภาพตัวอยางโปรแกรมบริหารจัดการน้ําภาพตัวอยางโปรแกรมบริหารจัดการน้ํา

การเชื่อมโยงขอมูล 

GIS ฐานขอมูล 

MySQL รวมกันแสดง

ภาพขอมูลน้ําในอาง

เก็บน้ําซอนทับกับ

แผนที่



สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย  และขอเสนอแนะและขอเสนอแนะ

การไดแหลงเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบในรูปการไดแหลงเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบในรูป  digital digital และมีและมี

รายละเอียดเชิงพื้นที่ดานรายละเอียดเชิงพื้นที่ดาน  GIS GIS 

การฝกอบรมใหผูใชงานไดนําไปใชไดจริงการฝกอบรมใหผูใชงานไดนําไปใชไดจริง  

การทํางานรวมกันระหวางนักสิ่งแวดลอมและวิศวกรแหลงน้ําการทํางานรวมกันระหวางนักสิ่งแวดลอมและวิศวกรแหลงน้ํา  



งานวิจัยที่ควรดําเนินการในระยะตอไปงานวิจัยที่ควรดําเนินการในระยะตอไป  

เอาเทคโนโลยีการหาคาที่ดีที่สุดเอาเทคโนโลยีการหาคาที่ดีที่สุด  (optimization) (optimization) ในการจัดการปลอยน้ําในการจัดการปลอยน้ํา

หรือคงระดับน้ําไวในอางเก็บน้ําทั้งหรือคงระดับน้ําไวในอางเก็บน้ําทั้ง  77  แหงพรอมๆกันแหงพรอมๆกัน  

ระบบการจัดการน้ําแบบระบบการจัดการน้ําแบบ  ณณ  เวลาจริงเวลาจริง  

เชื่อมโยงขอมูลอางพวงที่ไดนี้เขากับจุดที่มีฝายแมวเชื่อมโยงขอมูลอางพวงที่ไดนี้เขากับจุดที่มีฝายแมว  (check dam) (check dam) 

update update ขอมูลใหทันสมัยตอเนื่องตลอดเวลาขอมูลใหทันสมัยตอเนื่องตลอดเวลา  ณณ  เวลาจริงเวลาจริง

งานวิจัยเชิงงานวิจัยเชิงบูรณาบูรณาการในสวนของทรัพยากรธรรมชาติการในสวนของทรัพยากรธรรมชาติ  ในพื้นที่ในพื้นที่  การการ

พัฒนาตัวชี้วัดตางๆพัฒนาตัวชี้วัดตางๆ  เพื่อสะทอนผลการดําเนินงานของพื้นที่ในรอบเพื่อสะทอนผลการดําเนินงานของพื้นที่ในรอบ  2323  ปป

ที่ผานมาที่ผานมา  ที่เปนรูปธรรมที่เปนรูปธรรม  



กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ  

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริพระราชดําริ  

โครงการชลประทานเพชรบุรีโครงการชลประทานเพชรบุรี  

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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