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Climate Change Technology Needs 

Assessments for Thailand

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ �าและการเกษตร (องค์การมหาชน)

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประเมนิความตอ้งการเทคโนโลย ี
เพื�อการจดัการนํ �า (ภาคบา่ย)

24 สงิหาคม 2554

หวัขอ้นําเสนอ

� ผลการคดัเลอืกเทคโนโลยี (TNA)

� กรอบการดําเนนิงาน (TAP)

� แผนผังเทคโนโลย ี

� อปุสรรคและทางออก

� Technology Action Plan (TAP)
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การประเมนิความสําคญัของเทคโนโลยี
“Impact assessment”

(สําหรบัแหลง่เงนิทนุตา่งประเทศ)

การประเมนิความพรอ้ม/ศกัยภาพของประเทศ
“Capacity assessment” 

(สําหรบัการพฒันาในประเทศ)

เทคโนโลยเีพื�อการบรหิารโครงสรา้งนํ �า เทคโนโลยกีารสํารวจและรวบรวมขอ้มลูพื�นฐาน
ดา้นทรพัยากรนํ�า 

1. การเชื/อมโยงการบรหิารโครงสรา้งนํ3า
2. การจัดการนํ3าเค็มจากนํ3าทะเลรกุ

1. โทรมาตรอตัโนมตั ิ(ปรมิาณนํ3า นํ3าฝน คณุภาพนํ3า)

เทคโนโลยแีบบจําลองสภาพอากาศและ
อทุกวทิยา

การจดัการทรพัยากรนํ�าชมุชน

3. การคาดการณ์สภาพอากาศระยะยาว 2. สํารวจและจัดทําแผนที/ชมุชน + ผงันํ3าชมุชน
3. วศิวกรรมเพื/อเพิ/มประสทิธภิาพการจัดการนํ3าทอ้งถิ/น

เทคโนโลยกีารบรหิารความเสี�ยงนํ �าทว่มนํ �าแลง้ เทคโนโลยกีารบรหิารความเสี�ยงนํ �าทว่มนํ �าแลง้
4. เทคโนโลย/ีมาตรการ ลดความเสี/ยงแบบ
    ใชโ้ครงสรา้ง (ฝายยาง/อาคาร)

4. เทคโนโลย/ีมาตรการ ลดความเสี/ยงแบบไมใ่ช ้
    โครงสรา้ง
5. มาตรการจัดหาและบรหิารแหลง่นํ3าสํารอง 

(conjunctive use)
เทคโนโลยเีตอืนภยั เทคโนโลยเีพื�อการบรหิารโครงสรา้งนํ �า

5. ระบบตรวจจับและตดิตามภัยนํ3าทว่มและดนิถลม่ 6. การกําหนดสถานการณ์นํ3าทั 3ง supply และ demand
เทคโนโลยกีารจดัการนํ �าในเขตชุมชนเมอืง/

เทศบาล
เทคโนโลยกีารจดัการนํ �าในเขตชุมชนเมอืง/

เทศบาล
6. ระบบระบายนํ3าทว่มในเขตชมุชนเมอืง 7. จัดทําผงันํ3าในชมุชนเมอืง

ผลของการจดัลําดบัความสําคญัเทคโนโลยเีพื�อการจดัการทรพัยากรนํ �า

Technology Action Plan : TAP 

� กรอบการดาํเนนิงาน

� Technology Action Plan
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กรอบการดาํเนนิงาน Technology Action Plan

ผูเ้กี�ยวขอ้ง/มสีว่นไดส้ว่นเสยี

หน่วยงานราชการ
(ระดับบรหิาร ถงึ
ระดับทอ้งถิ/น)

หน่วยงานวจัิย และ
สถาบันการศกึษา

เกษตรกร และ
ชมุชน

ภาคเอกชน

เป้าหมาย

ทศิทางการจัดการนํ3าของประเทศไทย
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แผนผังเทคโนโลยี
(Technology Map)

ลําดับความสําคัญของ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยยีอ่ย สถานะความตอ้งการ

ระบอุปุสรรค

วเิคราะห/์คัดกรอง

แนวทางการจดัการกบัอุปสรรค

TAP

ความตอ้งการ
ดา้นงบประมาณ

นโยบายภาครัฐ

การมสีว่นร่วม
ของผูเ้กี/ยวขอ้ง

ตัวชี3วัด และ
การตดิตาม
ประเมนิผล
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เตรยีมกระบวนการพฒันา และกระจายเทคโนโลยี

วเิคราะหอ์ุปสรรค

Targets for technology transfer and diffusion

1. เพิ/มความมั/นคงดา้นตน้ทนุนํ3า

2. สรา้งความยดืหยุน่ในการจัดการทกุสถานการณ์

3. ลดความเสยีหายจากภัยพบัิติ
4. เพิ/มประสทิธภิาพการใชนํ้3า

5. ทกุภาคสว่นมสีว่นรว่มในการจัดการนํ3า
6. สรา้งองคค์วามรู/้ขอ้มลูเพื/อการจัดการ

เป้าหมายหลกั (Strategic targets)

ปจัจยัสําคญัของประเทศที�ตอ้งคาํนงึถงึในการนําเทคโนโลยไีปใช้
(Implementation targets: Key factors)

1. โครงสรา้งองคก์ร และกฎหมาย (Institutional and legal)

2. การพัฒนาบคุลากร (HRD)

3. องคค์วามรูด้า้นทรัพยากรนํ3า ( WRM knowledge body)
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เชงิโครงสรา้ง
(การเงนิ, ศกัยภาพ)

เชงิการจดัการ
(นโยบาย, องคก์ร)

วเิคราะหปั์ญหา
และอุปสรรค

กรอบการกําหนด
แผนเทคโนโลยี

แผนการพฒันา
และกระจาย
เทคโนโลยี

Technology 
action plan

Framework for TAP Transfer and Diffusion 

การเชื�อมโยง
การบรหิาร

โครงสรา้งนํ �า 

การจดัการ
นํ �าเค็มจาก
นํ �าทะเลรกุ

ระบบ
ตรวจจบัและ
ตดิตามภยั
นํ �าทว่มและ

ดนิถลม่

เทคโนโลย/ี
มาตรการ 

ลดความเสี�ยง
แบบใช้

โครงสรา้ง 

ระบบระบาย
นํ �าทว่มใน
เขตชุมชน

เมอืง

เชงิโครงสรา้ง
(การเงนิ, ศกัยภาพ)

Macro Level
ระดบัประเทศ / กลุม่ลุม่นํ �า

มนีํ �า
ปีชนปี

รองรบั
ทกุสถานการณ์

นํ �า

ลดความ
เสยีหายจาก

ภยัพบิตั ิ

เพิ�ม
ประสทิธภิาพ

การใชน้ํ �า

ทกุภาคสว่น
มสีว่นรว่มใน
การจดัการ

นํ �า

สรา้งความรู/้
ขอ้มลูเพื�อ
การจดัการ

Micro Level
ระดบัทอ้งถิ�น / ชุมชน

เชงิการจดัการ
(นโยบาย, องคก์ร)

ทศิทางการจดัการนํ �าของประเทศไทย  
และ แผนผงัเทคโนโลย ี(Technology map)

ความตอ้งการ
ของประเทศ และ

สถานะเทคโนโลยี

เทคโนโลยทีี�ผา่น
การคดัเลอืก

การ
คาดการณ์

สภาพ
อากาศ

ระยะยาว

Technologies & Thailand WRM Roadmap 

• การคาดการณ์สภาพอากาศระยะยาว
• การคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั 3นการคาดการณ์

การวางแผน

วธิกีารดําเนนิงาน
(Operations)

การจัดการภัยพบิตัิ

• เทคโนโลยเีตอืนภัย (ระบบตรวจจบัและตดิตามภยันํ �าทว่ม และดนิถลม่, 
เกณฑเ์ตอืนภัย, การสื/อสารขณะเกดิภัย)

• การจัดการทรัพยากรนํ3าชมุชน
• เทคโนโลยกีารจัดการนํ3าในเขตชมุชนเมอืง/เทศบาล (การจัดการแหลง่นํ3า, 

ระบบจดัการนํ �าทว่ม, ระบบสขุาภบิาล , เทคโนโลยเีพื/อเพิ/มประสทิธภิาพ
การใชนํ้3า ( 3-R) 

เทคโนโลยกีารสํารวจและ
รวบรวมขอ้มลูพื3นฐานดา้น

ทรัพยากรนํ3า 

• โทรมาตรอัตโนมัต ิ(ปรมิาณนํ3า นํ3าฝน คณุภาพนํ3า)
• การสํารวจและจัดทําแผนที/นํ3า
• การสํารวจระยะไกลและภาพถา่ยจากดาวเทยีม
• แผนที/และระบบภมูสิารสนเทศ และขอ้มลูสนับสนุนอื/นๆ
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• การกําหนดสถานการณ์นํ3าทั 3ง supply และ demand
• การเชื�อมโยงการบรหิารโครงสรา้งนํ �า
• Optimization และ ระบบชว่ยในการตัดสนิใจ (DSS)
• ระบบตดิตามและบํารงุรักษา
• ระบบควบคมุอัตโนมัต ิ(Automization) และ SCADA
• การจดัการนํ �าเค็มจากนํ �าทะเลรกุ

• การประเมนิความเสี/ยง
• การจัดการความเสี/ยง (เทคโนโลย/ีมาตรการ แบบใชโ้ครงสรา้ง/เทคโนโลย/ี

มาตรการ แบบไมใ่ชโ้ครงสรา้ง/เทคโนโลยเีพื/อจัดการความเสี/ยงนํ3าแลง้ในภาค
สว่นตา่ง ๆ ) 

• การเชื�อมโยงการบรหิารโครงสรา้งนํ �า
• ระบบตดิตามและบํารงุรักษา
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เทคโนโลยที ี� 1 : 
การเชื�อมโยงการบรหิารโครงสรา้งนํ �า

เครอืขา่ยอา่งเก็บนํ �า หรอื อา่งพวง 
อนัเนื�องมาจากพระราชดําร ิ

แผนผงัเทคโนโลยี -          การเชื�อมโยงการบรหิารโครงสรา้งนํ �า

เทคโนโลยยีอ่ย คําอธบิาย
ความตอ้งการ

เพื�อการพฒันา/ตอ่ยอด
สิ�งจําเป็นตอ่

การนําเทคโนโลยไีปใช้
สถานะ/

การเขา้ถงึ
1.1 การออกแบบ
ระบบเชื�อมโยง
(Reservoir 
chainage design)

การออกแบบวธิเีชื/อมโยงและวธิบีรหิาร
เครอืขา่ยโครงสรา้งนํ3ารว่มกันเป็นชดุ
ตามสถานการณ์นํ3า เพื/อใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพเพิ/มขี3นจากการบรหิาร
โครงสรา้งนํ3าแบบแยก

• ขอ้มลูลักษณะภมูปิระเทศ
อยา่งละเอยีด (LIDRA)

• การกําหนดสถานการณ์นํ3า
ตามการคาดการณ์สภาพ
อากาศและอทุกวทิยาระยะ
ยาว

• การเชื/อมโยงภายในลุม่นํ3า
• การเชื/อมโยงขา้มลุม่นํ3า
• การประเมนิความเสี/ยง
• การออกแบบอา่งพวง, คลอง

ขวาง

• การเจรจาเพื/อผลประโยชน์
รว่มกันของผูใ้ชนํ้3าทั 3งภายใน
ลุม่นํ3าและขา้มลุม่นํ3า

• การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี

• ตน้ทนุตอ่หน่วยของนํ3า ทั 3ง
ตน้ทนุคงที/และคา่ใชจ้่ายที/
แปรตามการผลติ

• เทคโนโลยใีนการกอ่สรา้ง 
(โครงสรา้งขนาดใหญ่ และ
เล็ก)

กําลังพัฒนา /
จํากัด

1.2 เกณฑค์วบคมุ
การระบายนํ �าจาก
เขื�อน
(dynamic rule 
curve)

เกณฑเ์พื/อควบคมุการบรหิารการ
ระบายนํ3า ตามสถานการณ์นํ3าไหลลง
อา่งที/เปลี/ยนไปอันเป็นผลมาจากการ
เปลี/ยนแปลงภมูอิากาศ

• ขอ้มลูนํ3าไหลลงเขื/อนใน
สถานการณ์ตา่งๆ 

• ขอ้มลู real time สถานการณ์
นํ3าในเขื/อนและอัตราการไหล
ทา้ยเขื/อน

• การออกแบบอา่งพวง, คลอง
ขวาง

• การประเมนิผลไดผ้ลเสยีและ
ความเสี/ยงของการระบายนํ3า
ในแตล่ะระดับ

• เงื/อนไขที/เป็นที/ยอมรับของผู ้
มสีว่นไดเ้สยี

• ความรูแ้ละประสบการณ์ของผู ้
ปฏบิัตกิาร

ไมม่ ี/
จํากัด

1.3 ระบบควบคมุ/
ปรบัการบรหิารให้
เหมาะสมตาม
สถานการณน์ํ �า
(Optimization)

ระบบปรับการบรหิารเครอืขา่ย
โครงสรา้งนํ3าใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ
เต็มศักยภาพ และสามารถปรับเปลี/ยน
วธิบีรหิารไดต้ามสถานการณ์เฉพาะ
หนา้ ตามสถานการณ์นํ3าทว่มนํ3าแลง้

• การกําหนดสถานการณ์นํ3า
• การควบคมุและสั/งการ

อัตโนมัตติามเป้าหมาย

• เป้าหมายในการควบคมุ เชน่ 
ลดความเสี/ยงภัยนํ3าทว่ม นํ3า
แลง้

• ความรูแ้ละประสบการณ์ของผู ้
ปฏบิัตกิาร

กําลังพัฒนา /
จํากัด

1.4 ระบบตดิตาม
และบํารุงรกัษา

ระบบตดิตามเพื/อวางแผนบํารงุรักษา
โครงสรา้งนํ3าและระบบเชื/อมตอ่ 
เนื/องจากโครงสรา้งนํ3าจําเป็นตอ้งไดรั้บ
การบํารงุรักษาเป็นประจําอยา่งตอ่เนื/อง

• ระบบฐานขอ้มลู
• ระบบตดิตามและแสดงผล

สถานะของอปุกรณ์
• การจัดลําดับเพื/อบํารงุรักษา

• ตน้ทนุตอ่หน่วยของนํ3า ทั 3ง
ตน้ทนุคงที/และคา่ใชจ้่ายที/
แปรตามการผลติ

พัฒนาพรอ้มใช ้
/จํากัด

1
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ปัญหาและอุปสรรค -การเชื�อมโยงการบรหิารโครงสรา้งนํ �า

เทคโนโลยยีอ่ย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแกไ้ข
ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี
1.1 การออกแบบ
ระบบเชื/อมโยง
(Reservoir 
chainage design)

การเงนิ: 
• ขาดการดแูลและบํารงุรักษา

โครงสรา้งเดมิ 
ศกัยภาพ:
• ขาดความรูใ้นการออกแบบ

โครงสรา้งนํ3าที/รองรับการ
ทํางานหลากหลายรปูแบบ และ
วธิเีชื/อมโยง 

• ขาดขอ้มลูภมูปิระเทศที/ละเอยีด
พอ (DEM, LU)

• ขาดการวเิคราะหส์ถานการณ์นํ3า
กรณีตา่งๆ และขอ้มลูผลกระทบ
จากการเปลี/ยนแปลงภมูอิากาศ

การเงนิ: 
• ใหค้วามสําคัญกับการบํารงุรักษาและ

ดําเนนิการ และใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศภมูศิาสตรใ์นการวางแผน
ลงทนุเพิ/มเตมิ 

ศกัยภาพ:
• รับการถา่ยทอดความรูใ้นการออกแบบ

โครงสรา้งนํ3าที/รองรับการทํางาน
หลากหลายรปูแบบ และวธิเีชื/อมโยง 

• สรา้งเครอืขา่ยงานวจัิยจาก
สถาบันการศกึษา

• จัดทําชดุขอ้มลูภมูปิระเทศที/ละเอยีด 
• วเิคราะหส์ถานการณ์นํ3ากรณีตา่งๆ และ

ขอ้มลูผลกระทบจากการเปลี/ยนแปลง
ภมูอิากาศ

กษ
ทส 
กฟผ
สงป
มท 
วท
ศธ

1.2 เกณฑค์วบคมุ
การระบายนํ3าจาก
เขื/อน
(dynamic rule 
curve) 

การเงนิ: 
• ไมม่ ี
ศกัยภาพ: 
• ขาดองคค์วามรู ้งานวจัิย และ

บคุลากร  การบรหิารเป็นไปตาม
สถานการณ์เฉพาะหนา้ และขาด
การวเิคราะหข์อ้มลูและรปูแบบ
สถานการณ์นํ3าลว่งหนา้ 

• การบรหิารเขื/อนหลักเป็นชดุอยา่ง
เป็นระบบ

การเงนิ: 
• ไมม่ ี
ศกัยภาพ: 
• สรา้งองคค์วามรู ้งานวจัิย และบคุลากร 

วเิคราะหข์อ้มลูและรปูแบบสถานการณ์นํ3า
ลว่งหนา้

กษ
กฟผ

ปัญหาและอุปสรรค -การเชื�อมโยงการบรหิารโครงสรา้งนํ �า

เทคโนโลยยีอ่ย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแกไ้ข
ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี
1.1 การออกแบบ
ระบบเชื/อมโยง
(Reservoir 
chainage design)

การเงนิ: 
• ขาดการดแูลและบํารงุรักษา

โครงสรา้งเดมิ 
ศกัยภาพ:
• ขาดความรูใ้นการออกแบบ

โครงสรา้งนํ3าที/รองรับการ
ทํางานหลากหลายรปูแบบ และ
วธิเีชื/อมโยง 

• ขาดขอ้มลูภมูปิระเทศที/ละเอยีด
พอ (DEM, LU)

• ขาดการวเิคราะหส์ถานการณ์นํ3า
กรณีตา่งๆ และขอ้มลูผลกระทบ
จากการเปลี/ยนแปลงภมูอิากาศ

การเงนิ: 
• ใหค้วามสําคัญกับการบํารงุรักษาและ

ดําเนนิการ และใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศภมูศิาสตรใ์นการวางแผน
ลงทนุเพิ/มเตมิ 

ศกัยภาพ:
• รับการถา่ยทอดความรูใ้นการออกแบบ

โครงสรา้งนํ3าที/รองรับการทํางาน
หลากหลายรปูแบบ และวธิเีชื/อมโยง 

• สรา้งเครอืขา่ยงานวจัิยจาก
สถาบันการศกึษา

• จัดทําชดุขอ้มลูภมูปิระเทศที/ละเอยีด 
• วเิคราะหส์ถานการณ์นํ3ากรณีตา่งๆ และ

ขอ้มลูผลกระทบจากการเปลี/ยนแปลง
ภมูอิากาศ

กษ
ทส 
กฟผ
สงป
มท 
วท
ศธ

1.2 เกณฑค์วบคมุ
การระบายนํ3าจาก
เขื/อน
(dynamic rule 
curve) 

การเงนิ: 
• ไมม่ ี
ศกัยภาพ: 
• ขาดองคค์วามรู ้งานวจัิย และ

บคุลากร  การบรหิารเป็นไปตาม
สถานการณ์เฉพาะหนา้ และขาด
การวเิคราะหข์อ้มลูและรปูแบบ
สถานการณ์นํ3าลว่งหนา้ 

• การบรหิารเขื/อนหลักเป็นชดุอยา่ง
เป็นระบบ

การเงนิ: 
• ไมม่ ี
ศกัยภาพ: 
• สรา้งองคค์วามรู ้งานวจัิย และบคุลากร 

วเิคราะหข์อ้มลูและรปูแบบสถานการณ์นํ3า
ลว่งหนา้

กษ
กฟผ

ปัญหาและอุปสรรค -การเชื�อมโยงการบรหิารโครงสรา้งนํ �า

เทคโนโลยยีอ่ย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแกไ้ข
ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี
1.3 ระบบควบคมุ/
ปรับการบรหิารให ้
เหมาะสมตาม
สถานการณ์นํ3า
(Optimization) 

การเงนิ: 
• คา่ใชจ้า่ยสงูในการพัฒนาระบบ

และอปุกรณ์ควบคมุ 
ศกัยภาพ:
• ขาดความรูใ้นการพัฒนาระบบ

ควบคมุสั/งการจราจรนํ3าแบบ
อัตโนมัต ิ

• ขาดระบบสํารองนํ3าสําหรับเกษตร
และอตุสาหกรรมเพื/อสรา้งความ
มั/นคง

การเงนิ: 
• ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบ

ควบคมุ 
ศกัยภาพ:
• รับการถา่ยทอดความรูแ้ละระบบควบคมุ

สั/งการจราจรนํ3าแบบอัตโนมัติ
• ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศภมูศิาสตร ์

จัดทําผังการจราจรนํ3า พรอ้มเชื/อมตอ่
ขอ้มลูจากสถานวีดันํ3า

• สรา้งแหลง่สํารองนํ3าและระบบจัดการ

กษ
ทส
ทก (ICT) 
กฟผ

1.4 ระบบตดิตาม
และบํารงุรักษา 

การเงนิ: 
• ขาดงบประมาณเพื/อซอ่มบํารงุ

โครงสรา้งนํ3าขนาดใหญ ่และ
โครงสรา้งนํ3าของชมุชน

ศกัยภาพ: 
• ขาดความรูแ้ละเทคโนโลยใีนการ

ดแูลรักษาโครงสรา้งนํ3าขนาดเล็ก
ระดับชมุชน 

• ขาดระบบเชื/อมโยงที/มี
ประสทิธภิาพ ทําใหข้อ้มลูไม่
ครบถว้น

การเงนิ: 
• จัดสรรประมาณเพื/อซอ่มบํารงุโครงสรา้ง

นํ3าขนาดใหญ ่และขนาดเล็กของชมุชน
ศกัยภาพ: 
• พัฒนาและใชเ้ทคโนโลยรีะบบเปิดที/

สามารถซอ่มบํารงุไดง้า่ย
• ใหค้วามรูแ้ละสรา้งจติสํานกึในการดแูล

รักษาโครงสรา้งนํ3า
• กําหนดปฏทินิการบํารงุรักษาโครงสรา้ง

กษ 
กฟผ 
มท
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การจดัทําแผนปฏบิตังิานดา้นเทคโนโลย:ี การเชื�อมโยงการบรหิารโครงสรา้งนํ �า

เทคโนโลยี ประเด็น
อุปสรรค มาตรการ ระยะเวลา ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตวัชี�วดั

การเชื�อมโยง
การบรหิาร

โครงสรา้งนํ�า

การเงนิ

ศกัยภาพ

สง่เสรมิถ่ายทอดความรู ้แลกเปลี/ยน
ประสบการณ์

เทคโนโลยที ี� 2 : 

การคาดการณ์สภาพอากาศระยะยาว 
(ฤดกูาล ถงึ 7 เดอืน)
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แผนผงัเทคโนโลย ี-          การคาดการณ์สภาพอากาศระยะยาว

เทคโนโลยยีอ่ย คําอธบิาย
ความตอ้งการ

เพื�อการพฒันา/ตอ่ยอด
สิ�งจําเป็นตอ่

การนําเทคโนโลยไีปใช้
สถานะ/

การเขา้ถงึ

2.1 การสํารวจระยะไกล
จากดาวเทยีมและสถานี
ตรวจวัด

ขอ้มลูจากสถานีและการสํารวจ
ระยะไกล เพื/อเป็นคา่เริ/มตน้ และใช ้
ปรับเทยีบ-สอบเทยีบแบบจําลอง

- ความครอบคลมุ (เชงิพื3นที/
และเวลา) คณุภาพ ความเสถยีร 
และตัวตรวจจับ/ตรวจวัด
-เทคโนโลยทีี/ปรับใหเ้หมาะสม
กับสภาพปัจจุบัน

-การเขา้ถงึขอ้มลู ทั 3งของใน
ประเทศและตา่งประเทศ
-ความรว่มมอืระหวา่ง
หน่วยงานที/มขีอ้มลู/เก็บ
ขอ้มลู
-ความเขา้ใจการนําไปใชง้าน 

พัฒนาพรอ้มใช ้/
จํากัด

2.2 ระบบปรับ/เตมิเต็ม
ขอ้มลู
(Data assimilation)

วธิผีสมผสานขอ้มลูจากการตรวจวัด
และจากแบบจําลอง ปรับ/เตมิขอ้มลู
ที/ขาดหาย เพื/อสงัเคราะหช์ดุขอ้มลู
สภาวะของระบบที/ดทีี/สดุ

-ความเขา้ใจในขอ้เดน่/จํากัด
ของขอ้มลูจากแตล่ะแหลง่และ
จากแบบจําลอง

-ความรูแ้ละบคุลากรดา้น 
atmospheric 
science/physics สมทุร
ศาสตร ์และคณติศาสตร์

กําลังพัฒนา /
จํากัด

2.3 แบบจําลองสภาพ
อากาศระดับโลก
(AOGCM)

แบบจําลองการไหลเวยีนสภาพ
อากาศระดับโลก ที/วเิคราะหค์วาม
เชื/อมโยงระหวา่ง ชั 3นบรรยากาศ-
ทะเล 

-ผลคาดการณ์แบบอองซามเบิ3ล 
(ensembles)
-ความเขา้ใจปัจจัยที/มผีลตอ่
ภมูอิากาศระดับภายในฤดกูาล 
ฤดกูาล และระดับปี

-ความรูแ้ละบคุลากรดา้น 
atmospheric 
science/physics สมทุร
ศาสตร ์และคณติศาสตร์

กําลังพัฒนา /
จํากัด

2.4 แบบจําลองเพิ/ม
ความละเอยีดของ
ผลลัพธ ์
(Downscaling) 

เทคนคิการแปลงผลลัพธจ์าก
แบบจําลองสภาพอากาศระดับโลก 
สูร่ะดับภมูภิาคหรอืประเทศ

-ความเขา้ใจภมูอิากาศทอ้งถิ/น
-ความเขา้ใจการนําผล
คาดการณ์ไปใชง้าน (เชน่ กะ
ชว่งเวลาเก็บเกี/ยว วางแผน
ปฏทินิเพาะปลกู)

-ความรูแ้ละบคุลากรดา้น 
atmospheric 
science/physics สมทุร
ศาสตร ์และคณติศาสตร์
-ความสามารถในการตคีวาม
ผลคาดการณ์และสื/อสารถงึ
ผูรั้บประโยชน์กลุม่ตา่งๆ

กําลังพัฒนา /
จํากัด

2.5 คอมพวิเตอร์
สมรรถนะสงู และระบบ
เครอืขา่ย

เทคโนโลยขีองคอมพวิเตอรท์ี/ใช ้
ประมวลผล การตดิตั 3งเครื/อง
คอมพวิเตอรส์มรรถนะสงู และ
เทคโนโลยกีารสื/อสาร

Cluster & Grid Computing
Optimization (hardware 
configuration, parallel 
computing), Hardware sizing

-ราคายอ่มเยา พัฒนาพรอ้มใช ้/
จํากัด

2

ปัญหาและอุปสรรค -การคาดการณ์สภาพอากาศระยะยาว

เทคโนโลยยีอ่ย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแกไ้ข
ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี
2.1 การสํารวจ
ระยะไกลจาก
ดาวเทยีมและสถานี
ตรวจวดั

การเงนิ: 
• ขอ้มลูภาพดาวเทยีมมคีา่ใชจ้า่ยสงู 
ศกัยภาพ:
• ขาดความรูใ้นการประมวลผลภาพ

จากดาวเทยีมแบบอัตโนมัต ิและ
ความรูใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูที/มี
ปรมิาณมาก

• ขาดความตระหนักถงึความสําคัญ
ของขอ้มลู 

• ขาดความรูใ้นการพัฒนาหัวตรวจวดั
ปรมิาณนํ3า หรอืความเค็มพึ/งพาการ
นําเขา้ และไมม่คีวามชาํนาญในการ
ปรับเทยีบอปุกรณ์ 

การเงนิ: 
• มกีารยกเวน้คา่ใชจ้า่ยเรื/องขอ้มลูใหก้ับ

ประเทศผูร้ับ
ศกัยภาพ:
• สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืในการสํารวจ

และแลกเปลี/ยนขอ้มลูในระดับภมูภิาค และ
ความรูก้ารประมวลผลภาพจากดาวเทยีม 
โดยเฉพาะระบบประมวลอัตโนมัติ

• สรา้งองคค์วามรูใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูที/มี
ปรมิาณมาก

• การวางแผนระบบการบํารงุรักษา
• สรา้งจติสํานกึถงึความสําคัญของขอ้มลู 
• พัฒนาเทคโนโลยใีนการพัฒนาหัวตรวจวดั

ปรมิาณนํ3า หรอืความเค็มเพื/อลดการพึ/งพา

• กษ
• ทก
• ทส
• วท
• ศธ

2.2 ระบบปรับ/เตมิ
เต็มขอ้มลู
(Data 
assimilation)

การเงนิ: 
• ไมม่ ี
ศกัยภาพ:
• ขาดความรู ้งานวจัิย และบคุลากร

ดา้น atmospheric science/physics 
สมทุรศาสตร ์และคณติศาสตร์

• ขาดเครอืขา่ยงานวจัิยจากสาขาวชิา
อื/น เชน่ วศิวกรรมไฟฟ้า

การเงนิ: 
-
ศกัยภาพ:
• สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืในการสํารวจ

และแลกเปลี/ยนขอ้มลูในระดับภมูภิาค และ
ความรูก้ารประมวลผลภาพจากดาวเทยีม 
โดยเฉพาะระบบประมวลอัตโนมัติ

• เชื/อมโยงเครอืขา่ยงานวจัิยกับสาขาอื/น ๆ 

• ทก
• วท
• ศธ
• กษ
• ทส
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ปัญหาและอุปสรรค -การคาดการณ์สภาพอากาศระยะยาว

เทคโนโลยยีอ่ย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแกไ้ข
ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี
2.3 แบบจําลอง
สภาพอากาศระดับ
โลก
(AOGCM) 

การเงนิ: 
• ขอ้มลูนําเขา้แบบจําลองมคีา่ใชจ้า่ย 
ศกัยภาพ:
• หน่วยงานวจัิยดา้นสภาพอากาศขาด

เครื/องมอื ฐานความรู ้และบคุคลากร

การเงนิ: 
-ยกเวน้คา่ใชจ้า่ย
ศกัยภาพ:
• รว่มมอืกับหน่วยงานที/ปรกึษาดา้น AOGCM
• สง่เสรมิ/สรา้งบคุลากรและงานวจัิยดา้น 

AOGCM
• เชื/อมโยงเครอืขา่ยงานวจัิยจากตา่งประเทศ

ทก
วท
ศธ
กษ
ทส

2.4 แบบจําลอง
เพิ/มความละเอยีด
ของ
ผลลัพธ ์
(Downscaling) 

การเงนิ: 
• ไมม่ ี
ศกัยภาพ:
• หน่วยงานวจัิยดา้นสภาพอากาศขาด

เครื/องมอื ฐานความรู ้และบคุคลากร
• ขาดทักษะในการตคีวามผลลัพธแ์ละ

การสื/อสารไปสูผู่ร้ับ

การเงนิ: 
- ไมม่ี
ศกัยภาพ:
-

ทก
วท
ศธ

2.5 คอมพวิเตอร์
สมรรถนะสงู และ
ระบบเครอืขา่ย 

การเงนิ: 
• อปุกรณ์มรีาคาสงู 
ศกัยภาพ:
• ขาดความรูใ้นการกําหนดขนาดของ

เครื/องคํานวณที/เหมาะสม
• ขาดความรูใ้นการเซ็ทอปุกรณ์และ

เครอืขา่ยใหทํ้างานเต็มประสทิธภิาพ

การเงนิ: 
- สว่นลด
ศกัยภาพ:
• พัฒนาองคค์วามรูด้า้นคลัสเตอร ์และกรดิ

คอมพวิเตอร ์scalability สรา้งเครอืขา่ย
วจัิยและพัฒนาตอ่ยอด

ทก
ศธ

การจดัทําแผนปฏบิตังิานดา้นเทคโนโลย:ี การคาดการณส์ภาพอากาศระยะยาว

เทคโนโลยี ประเด็น
อุปสรรค มาตรการ ระยะเวลา ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตวัชี�วดั

การคาดการณ์
สภาพอากาศ

ระยะยาว

การเงนิ

ศกัยภาพ
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สถาบนัที�เชี�ยวชาญดา้นการคาดการณ์สภาพอากาศ
ระยะกลางและระยะยาว 

ที/มา : WMO 2010 (www.wmo.int)

เทคโนโลยที ี� 3 : 
ระบบตรวจจบัและตดิตามภยันํ �าทว่ม และดนิถลม่



11

แผนผงัเทคโนโลยี - ระบบตรวจจบัและตดิตามภยันํ �าทว่ม ดนิถลม่

เทคโนโลยยีอ่ย คาํอธบิาย
ความตอ้งการ

เพื�อการพฒันา/ตอ่ยอด
สิ�งจําเป็นตอ่

การนําเทคโนโลยไีปใช้
สถานะ/

การเขา้ถงึ
3.1 เครื/องมอืตรวจวดั
ภาคสนามและระบบสง่ขอ้มูล
แบบอตัโนมัต ิReal-time 
Observation

-สถานีตรวจวัดระดับนํ3า, ปรมิาณฝน, 
ความชื3นในดนิ
-หุน่ยนตเ์ครื/องบนิ,เรอืสํารวจ
-ระบบสง่ขอ้มลูแบบอัตโนมัต ิสามารถ
กําหนดความถี/ในการสง่ตามระดับ
ความเสี/ยงในการเกดิภัย

-หัววัดตน้แบบที/มปีระสทิธภิาพ
-ความรูใ้นการวเิคราะห/์ตรวจสอบขอ้มลู
-ระบบรับ-สง่ขอ้มลูที/เสถยีร
-ระบบดาวเทยีมสื/อสารสํารอง แบบเป็น 
inter operable

-ความเหมาะสมของสภาพพื3นที/ที/
จะนําไปใชง้าน
-การบํารุงรักษา และเจา้หนา้ที/ดแูล
สถานี

พัฒนาพรอ้มใช ้/จํากัด 
และมหีลายมาตรฐาน

3.2 แบบจําลองนํ3าท่า  
แบบจําลองพยากรณอ์ากาศ

-แบบจําลองคาดการณ์ปรมิาณฝนและ
ประเมนิปรมิาณนํ3าทา่ของแตล่ะพื3นที/
เพื/อประเมนิสถานการณ์ และบรหิาร
จัดการ

-แบง่เป็นพื3นที/ยอ่ย เพื/อจัดการได ้
-ระบตุําแหน่งและระดับความรุนแรงได ้
-ทํางานอัตโนมัตไิดเ้มื/อมขีอ้มลูใหม่
-การปรับ/อัพเดทแบบจําลองใหเ้ป็น
ปัจจบัุน

-ตอ้งมขีอ้มลูกายภาพ และ
อตุนุยิมวทิยาที/ละเอยีดเพยีงพอ
-บคุคลากรที/มคีวามเชี/ยวชาญ

พัฒนาพรอ้มใช ้/เขา้ถงึ
ได ้

3.3 ระบบวเิคราะห/์
ประมวลผลอตัโนมัต ิ
Event Detection and 
Projection

-ระบบวเิคราะหภ์าพและขอ้มลูที/
เกี/ยวขอ้ง เพื/อตรวจสอบความ
เปลี/ยนแปลงของพื3นที/กอ่นเกดิภัย 
ขณะเกดิภัย และหลังเกดิภัย

-การกําหนดแหลง่ขอ้มลู/มาตรฐาน
รูปภาพที/ตอ้งการนํามาวเิคราะห์
-องคค์วามรูเ้ชงิโปรแกรมในการ
วเิคราะหแ์ละประมวลผลภาพแบบ
อัตโนมัติ
-ความรูใ้นการวเิคราะห/์ตคีวาม/
ตรวจสอบขอ้มลู

-ระบบฐานขอ้มลู
-ความสมบรูณ์/ครบถว้นของขอ้มลู
จากแหลง่ขอ้มลู

เริ/มพัฒนา/ไมม่ี

3.4 ตดิตามภัยดว้ยภาพถ่าย
จากดาวเทยีม 
Real-time Satellite 
Monitoring

-ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายจาก
ดาวเทยีมตดิตามพื3นที/นํ3าทว่มแบบ
ทันทว่งที
-จําแนกประเภทการใชท้ี/ดนิและสิ/งปก
คลมุดนิแบบอัตโนมัติ

-ระบบดาวเทยีม และการรับภาพจาก
ดาวเทยีมที/มปีระสทิธภิาพ
-องคค์วามรูเ้ชงิโปรแกรมในการ
วเิคราะหแ์ละประมวลผลภาพแบบ
อัตโนมัติ

-ฐานขอ้มลูจัดเก็บประวัตภิาพ 
(Archive)
-ความรูแ้ละเครื/องมอืดา้น
เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ
-ความรูใ้นการวเิคราะห/์ตคีวาม/
ตรวจสอบขอ้มลู

เริ/มพัฒนา/ไมม่ี

3.5 ระบบเชื/อมโยงขอ้มลู 
และศนูยก์ลางคลงัขอ้มูล

-มรีะบบเครอืขา่ยเชื/อมโยงขอ้มลูจาก
หน่วยงานที/เกี/ยวขอ้ง
-ศนูยก์ลางรวบรวมขอ้มลูใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกัน และกระจายขอ้มลู
กลับไปสูห่น่วยงาน

-ระบบเครอืขา่ยที/เสถยีร
-มาตรฐานขอ้มลู
-ระบบฐานขอ้มลูที/มปีระสทิธภิาพ 
รองรับขอ้มลู/และการเขา้ถงึขอ้มลูใน
ปรมิาณมาก

-ความร่วมมอืระหวา่งหน่วยงาน
-ความถูกตอ้ง/เชื/อถอืไดข้องขอ้มลู
-อัพเดทขอ้มลูอยา่งตอ่เนื/อง

กําลังพัฒนา/จํากัด

3.6 ระบบสนับสนุนการ
ตดัสนิใจ DSS

- ระบบแสดงผลขอ้มลูเชงิวเิคราะห ์
ออกรายงานเชงิพื3นที/ ตาราง สถติ ิ

-รูปแบบการแสดงผล/รายงานที/
เหมาะสมตอ่ผูบ้รหิารและผูป้ฏบัิตงิาน

-มขีอ้มลูพรอ้มใชท้ี/ผ่านการ
วเิคราะห/์ตรวจสอบความถูกตอ้ง
แลว้ จากขอ้ 3.1-3.5

พัฒนาพรอ้มใช/้จํากัด

3.7 ระบบสั/งการตามลําดบั
ขั 3น และตรวจสอบสถานะการ
ปฏบิัตงิาน
(Work flow management 
system)

-ระบบสั/งการแบบทันทว่งท ีโดย
สามารถรองรับการทํางานบนอปุกรณ์
แบบเคลื/อนที/ได ้
-สามารถปรับเปลี/ยนลําดับขั 3นการสั/ง
การที/ยดืหยุน่ตามสถานการณ์ได ้

-กระบวนการแจง้เตอืนภัยที/มลีาํดับ
ชดัเจน
-มรีะบบสนับสนุนจากขอ้ 3.6

-ทดสอบการทํางานในสถานการณ์
จรงิ
-ความรูค้วามเขา้ใจการทํางานของ
ระบบในระดับบรหิารสั/งการ

ไมม่/ีไมม่ี

3

ปัญหาและอุปสรรค -ระบบตรวจจบัและตดิตามภยันํ �าทว่ม และดนิถลม่
เทคโนโลยยีอ่ย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแกไ้ข ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

3.1 เครื/องมอืตรวจวัด
ภาคสนามและระบบสง่ขอ้มลู
แบบอัตโนมัต ิReal-time 
Observation

การเงนิ: 
• อปุกรณ์สํารวจแบบเฉพาะทางมรีาคาสงู, 

ลงทนุกับสถานีตรวจวัดใหมแ่ตไ่มเ่นน้การ
บํารงุรักษา 

ศกัยภาพ:
• ขาดการควบคมุมาตรฐานเครื/องมอื การ

ตดิตั 3ง และการจัดเก็บขอ้มลู และสง่เสรมิ
งานวจัิยในประเทศที/ราคาถกูกวา่

• ขาดการแลกเปลี/ยนและใชข้อ้มลูรว่มกัน 
• ขาดวธิกีารตรวจสอบ/กรองขอ้มลู

การเงนิ: 
• วางแผนงบประมาณเพื/อบํารงุรักษา

อปุกรณ์ และสง่เสรมิอปุกรณ์/งานวจัิย
ที/พัฒนาและผลติในประเทศ 

ศกัยภาพ:
• พัฒนาการใชข้อ้มลูและการ

แลกเปลี/ยน รวมถงึผลการวจัิย ให ้
เขา้ถงึไดง้่ายและไมม่คีา่ใชจ้่าย

• พัฒนาระบบตรวจสอบ/กรองขอ้มลู

กษ
ทส
ทก
วท

3.2 แบบจําลองนํ3าทา่ 
แบบจําลองพยากรณ์อากาศ
ระยะสั 3น 

การเงนิ: 
• บางแบบจําลองมคีา่ใชจ้่ายเรื/องลขิสทิธิy 
ศกัยภาพ:
• ขาดการตอ่ยอดงานวจัิย และการเชื/อมตอ่

กับแบบจําลองอื/น และนําไปสูร่ะดับ 
ปฏบิัตกิาร

• ขาดการปรับปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่
เสมอ

การเงนิ: 
ศกัยภาพ:

กษ
ทส
วท
ศธ 
ทก
มท

3.3 ระบบวเิคราะห/์ประมวลผล
อัตโนมัต ิ
Event Detection and 
Projection

การเงนิ: 
ศกัยภาพ:
• ขาดการเก็บขอ้มลูที/มมีาตรฐาน/ระบบ

จัดเก็บขอ้มลูยอ้นหลัง และการวเิคราะห์
เพื/อหาเกณฑต์รวจจับ 

• ไมม่คีวามชํานาญในการบรูณาการเทคนคิ 
และ ประมวลขอ้มลูตา่งๆ รว่มกันเพื/อ
ตรวจจับภัย

การเงนิ: 
ศกัยภาพ:
• กําหนดมาตรฐานขอ้มลูรว่มกัน มี

กระบวนการจัดเก็บขอ้มลูที/เหมาะสม
• ฝึกอบรมเจา้หนา้ที/ดแูลขอ้มลูใหม้ี

ความรูค้วามเขา้ใจที/สอดคลอ้งกัน เพื/อ
การจัดเก็บขอ้มลูที/ถกูตอ้ง

• พัฒนาบคุลากรภาครัฐสายงานการ
พัฒนาโปรแกรมทางคณติศาสตร ์และ
ศกึษาวจัิยอยา่งจรงิจัง

• สง่เสรมิการทํางานวจัิยรว่มกับ
หน่วยงานตา่งชาต/ิเอกชน

กษ
วท
ศธ
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ปัญหาและอุปสรรค -ระบบตรวจจบัและตดิตามภยันํ �าทว่ม และดนิถลม่
เทคโนโลยยีอ่ย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแกไ้ข ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

3.4 ตดิตามภัยดว้ย
ภาพถา่ยจากดาวเทยีม 
Real-time Satellite 
Monitoring

การเงนิ: 
• คา่ใชจ้่ายสงู
• ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ

ดา้นเครื/องมอื/อปุกรณ์/
งานวจัิยพัฒนาเฉพาะดา้นที/ใช ้
ตน้ทนุสงู 

ศกัยภาพ:
• ขาดความชํานาญในการ

ประมวลภาพแบบอัตโนมัต ิกับ
ขอ้มลูขนาดใหญ่

• ขาดบคุลากรและเครอืขา่ย
งานวจัิย

การเงนิ: 
• -
ศกัยภาพ:
• สง่เสรมิการทํางานวจัิยรว่มกับหน่วยงานตา่งชาต/ิ

เอกชน เพื/อถา่ยทอดเทคโนโลยแีละประหยัดคา่ใชจ้่าย
• พัฒนาบคุลากรภาครัฐสายงานการพัฒนาโปรแกรมทาง

คณติศาสตร/์GIS และศกึษาวจัิยอยา่งจรงิจัง

ทก.
วท
ศธ

3.5 ระบบเชื/อมโยงขอ้มลู 
และศนูยก์ลางคลังขอ้มลู 

การเงนิ: 
• -
ศกัยภาพ:
• ขาดความชํานาญในการบรหิาร

ระบบเชื/อมโยงและเรยีกใช ้
ขอ้มลู เพื/อใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึไดง้่าย

การเงนิ: 
-
ศกัยภาพ:
• มนีโยบาย/ขอ้ตกลงที/ชดัเจนจากระดับผูบ้รหิารของ

บา้นเมอืง เพื/อทําความเขา้ใจในการเป็นเจา้ของขอ้มลู
รว่มกัน และมกีารแชรข์อ้มลูกัน

• กําหนดมาตรฐานขอ้มลูรว่มกัน มกีระบวนการจัดเก็บ
ขอ้มลูที/เหมาะสม

• ฝึกอบรมเจา้หนา้ที/ดแูลขอ้มลูใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจที/
สอดคลอ้งกัน เพื/อการจัดเก็บขอ้มลูที/ถกูตอ้ง

ทก

ปัญหาและอุปสรรค -ระบบตรวจจบัและตดิตามภยันํ �าทว่ม และดนิถลม่
เทคโนโลยยีอ่ย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแกไ้ข ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

3.6 ระบบสนับสนุนการ
ตัดสนิใจ DSS

การเงนิ: 
• ไมม่ี
ศกัยภาพ:
• ขาดระบบวเิคราะหส์ถานการณ์อัตโนมัติ

เพื/อสนับสนุนการสั/งการอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

การเงนิ: 
• ไมม่ี
ศกัยภาพ:
• กําหนดหนา้ที/ดา้นการเตอืนภัยอยา่ง

ชดัเจน เห็นความเชื/อมโยงการทํางาน
ระหวา่งหน่วยงาน

• รวบรวมความตอ้งการและจัดทํา
ตน้แบบระบบที/สอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน

มท
กษ
ทส
ทก

3.7 ระบบสั/งการตามลําดับขั 3น 
และตรวจสอบสถานะ การ
ปฏบิัตงิาน(Work flow 
management system)

การเงนิ: 
• คา่ลขิสทิธิyของระบบสั/งการเพื/อจัดการภัย 
ศกัยภาพ:
• ยังไมม่ปีระสบการณ์ในการใชง้านระบบใน

รปูแบบดังกลา่ว 

การเงนิ: 
• ยกเวน้คา่ลขิสทิธิy
ศกัยภาพ:
• มกีารกําหนดหนา้ที/ดา้นการเตอืนภัย

อยา่งชดัเจน เห็นความเชื/อมโยงการ
ทํางานระหวา่งหน่วยงาน

• ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจการทํางานของ
ระบบตอ่ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิัตงิาน เพื/อ
จัดลําดับขั 3นตอนการสั/งการที/มี
ประสทิธภิาพ

มท
กษ
ทก
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การจดัทําแผนปฏบิตังิานดา้นเทคโนโลย:ี ระบบตรวจจบัและตดิตามภยันํ �าทว่ม และดนิถลม่

เทคโนโลยี ประเด็น
อุปสรรค มาตรการ ระยะเวลา ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตวัชี�วดั

ระบบตรวจจบั
และตดิตามภยั
นํ�าทว่ม และดนิ

ถลม่

การเงนิ

-ลงทนุในการจัดซื3ออปุกรณส์ํารวจ
แหลง่นํ3าคณุภาพสงู
-กําหนดแผนงบประมาณระยะยาว ให ้
ครอบคลมุการบํารุงรักษา

1-3 ปี
(เร่งดว่น)

-แบง่ชว่งเวลาในการดําเนนิงาน 
(phase) เพื/อลดตน้ทนุ และใหเ้วลา
ในการวจัิยพัฒนาตน้แบบ (success 
case)

1-3 ปี

-จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
หน่วยงานที/เกี/ยวขอ้ง เพื/อร่วม
ดําเนนิการจัดทําศนูยก์ลางแชรข์อ้มลู
ร่วมกัน และผลงานวจัิยที/เขา้ถงึได ้
ง่าย และไมม่คีา่ใชจ้า่ย

3-5 ปี

ศกัยภาพ

-พัฒนาศักยภาพเจา้หนา้ที/ผูด้แูล
ขอ้มลู ใหส้ามารถจัดเก็บ/จัดเตรยีม
ขอ้มลูไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
กอ่นกระจายขอ้มลูสูห่น่วยงานอื/น

1-3 ปี
(เร่งดว่น)

-พัฒนาบคุลากรภาครัฐสายงานวจัิย
และการพัฒนาโปรแกรมทาง
คณติศาสตร/์ภมูสิารสนเทศ

3-5 ปี

-ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจการทํางานของ
ระบบตอ่ผูบ้รหิารและผูป้ฏบัิตงิาน เพื/อ
สามารถจัดลําดับขั 3นตอนการสั/งการ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
-มกีารทดสอบเชงิปฏบัิตกิารที/สรา้ง
ความพรอ้มกอ่นการปฏบัิตงิานใน
สถานการณ์จรงิ

1-3 ปี
(เร่งดว่น)


