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การบริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสมเพือ่ปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรมของประเทศไทย การบริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสมเพือ่ปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรมของประเทศไทย

  การบริหารจัดการน�้าของประเทศไทยเริ่มจากยุคแรก “RID1.0 Water Development” 

(พ.ศ. 2445-2500) เป็นช่วงการก่อตั้งกรมคลอง กรมทดน�้า เริ่มก่อสร้างแหล่งกักเก็บน�้าเพื่อส�ารองน�้า

ในช่วงฤดูฝนและเก็บไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น เขื่อน อ่างเก็บน�้า เขื่อนทดน�้า ยุคต่อมา “RID2.0 

Water Management” (พ.ศ. 2501-2544) เป็นช่วงการบริหารจัดการน�้าเพ่ือการชลประทาน 

การวางแผน การบริหารจัดการน�้าในอ่างเก็บน�้า เข่ือนทดน�้า คลองส่งน�้าชลประทาน เพื่อการชลประทาน 

ในช่วงฤดูการท�านาปรัง หรือการท�านานอกฤดูฝน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ที่ เป ็นอาชีพหลักของประเทศไทย ต่อมาเป็นยุค “RID3.0 Water Information System” 

(พ.ศ. 2545-2558) เป็นการน�าเทคโนโลยีโดยใช้ระบบโทรมาตรในการติดตามปริมาณน�้าท่า ระดับน�้า 

ที่สามารถรายงานสถานการณ์แบบออนไลน์ได้ทันต่อเวลามาใช้ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งน�้าท่วม

และน�า้แล้ง เพือ่เป็นข้อมูลส�าคญัในการรายงานสถานการณ์ วางแผนบรหิารจัดการ และเป็นข้อมลูข่าวสาร

ให้แก่ประชาชนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์

 ปัจจุบัน (พ.ศ. 2559-2560) เป็นช่วงที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การบริหารจัดการน�้าตามนโยบาย

การพัฒนาประเทศไทย 4.0 หรือยุค “RID4.0 Water Intelligence System” ซึ่งได้พัฒนาการบริหาร

จัดการน�้าและพื้นที่เกษตรกรรมภายใต้ปริมาณน�้าต้นทุนท่ีมี โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกร (smart farmer) 

สามารถเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์น�้า ทั้งปริมาณน�้าต้นทุนที่มี ความเหมาะสมของพื้นที่ และสามารถ

ตัดสินใจวางแผนการท�าเกษตรกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด

  อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการน�้าของไทยยังประสบปัญหาที่ท�าให้ไม่สามารถเข้าสู่ยุค 4.0 

ได้อย่างเต็มตัว เนือ่งจากความไม่สมดุลระหว่างปรมิาณน�า้ต้นทนุทีม่คีวามไม่แน่นอนและมกีารเปลีย่นแปลง

อยูต่ลอดเวลาอันเนือ่งจากสภาพอากาศ และความต้องการน�า้ทีเ่พิม่ขึน้จากเกษตรกรรมท่ีไม่ทราบปรมิาณน�า้

ต้นทุนที่แน่ชัด และรูปแบบวิถีชีวิตเกษตรกรรมดั้งเดิมของเกษตรกรซึ่งขาดข้อมูลที่ชัดเจน ขาดการชี้แนะ

ขาดการวางแผนปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ ท�าให้เกิดความเสียหายของผลผลิตจากสถานการณ์

ภัยน�้าท่วมและภัยน�้าแล้ง  อีกทั้งประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต�่า เน่ืองจากคุณภาพของผลผลิต

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ท�าให้การบริหารจัดการน�้าภายใต้ปริมาณน�้าต้นทุนและทรัพยากรท่ีมี 

รวมถึงการเยียวยาชดเชยให้แก่เกษตรกร ยังไม่สามารถน�าไปใช้ในทางปฏิบัติจริงได้อย่างเหมาะสม

การบริหารจัดการน�้าจากยุค 1.0 สู่ยุค 4.01
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การบริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสมเพือ่ปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรมของประเทศไทย

ภาพที่ 1 การบริหารจัดการน�้าของประเทศไทยจากยุค 1.0 สู่ยุค 4.0

ภาพที่ 2 ปัญหาการบริหารจัดการน�้าของประเทศไทย
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การบริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสมเพือ่ปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรมของประเทศไทย การบริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสมเพือ่ปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรมของประเทศไทย

 จากป ัญหาความไม ่แน ่นอนของปริมาณน�้าต ้นทุนภายใต ้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

และการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิ จ�าเป็นต้องอาศยัการวางแผนนโยบายและมาตรการเพือ่รบัมอื

กบัการบริหารจัดการน�้าในสภาวะวิกฤติ โดยมีแนวทางด�าเนินงานดังน้ี

  • มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง (structural measure) ได้แก่ การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งเก็บกักน�้า

ต้นทุน เช่น อ่างเก็บน�้า สถานีสูบน�้า การขุดบ่อน�้าใต้ดิน เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนาระบบชลประทาน 

และโครงสร้างพืน้ฐานในระบบชลประทาน เพือ่การส่งน�า้ การกระจายน�า้ และการให้น�า้สูพ่ืน้ทีเ่กษตรกรรม

ในเขตชลประทาน 

  • มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง (non-structural measure) ได้แก่ การคาดการณ์และติดตาม

สภาวะทางอุตุ-อุทกวิทยาแบบทันต่อเหตุการณ์ (real time) การบริหารจัดการอ่างเก็บน�้าโดยการจ�าลอง

สถานการณ์และการหาเกณฑ์การบริหารจัดการน�้าที่เหมาะสม (reservoir operation rule curve) 

การใช้ระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์และเตือนภัย การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย การจัดตั้งศูนย์ประมวล

วิเคราะห์สถานการณ์น�้า รวมถึงการขุดลอกและก�าจัดวัชพืช การซ่อมแซมบ�ารุงรักษาอาคารชลประทาน 

ประตูน�้า และการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานต่างๆ ได้ถูกน�ามาใช้เพื่อแก้ปัญหา

การขาดแคลนน�้า และปัญหาน�้าท่วมในพื้นท่ีลุ่มน�้า ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยก�าหนดเป็น

แผนงานเตรียมการก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย

  ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยใช้มาตรการแบบใช้สิ่งก่อสร้าง (structural measures)

ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้าที่เกิดขึ้น แต่ทว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบกับสมดุล

ของแม่น�้าหรืออาจท�าให้สภาพการเก็บกักน�้าในพื้นที่ของน�้าลดลง จึงจ�าเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้มาตรการ

แบบไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง (non-structural  measures) มากขึ้น เนื่องจากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพบริหาร

จัดการน�้า โดยไม่จ�าเป็นต้องก่อสร้างพัฒนาแหล่งเก็บกักน�้าต้นทุนเพิ่มเติม

การบริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสม
เพื่อปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรม2
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การบริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสมเพือ่ปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรมของประเทศไทย

 แนวคดิการพฒันาระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจเพือ่การบรหิารจดัการน�า้จงึเกดิขึน้ เพือ่เป็นเครือ่งมอื

การบูรณาการวิเคราะห์ คาดการณ์ และบริหารจัดการน�้าโดยองค์รวม ตั้งแต่ปริมาณฝน ปริมาณน�้าไหล

เข้าอ่าง ปริมาณการไหลในล�าน�้า ไปจนถึงการก�าหนดพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความเหมาะสมกับปริมาณ

น�้าต้นทุน น�าไปสู่การคาดการณ์ผลผลิตการเกษตรที่มีความแน่นอน โดยด�าเนินการศึกษาในลุ่มน�้า

เจ้าพระยามีพื้นที่รวม 134,653 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด

ลุ่มน�้าเจ้าพระยา 

• เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดนและ
  เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์
• โครงการชลประทาน 27 โครงการ ลุ่มน�้าเจ้าพระยาตอนล่าง

ภาพที่ 3 พื้นที่ศึกษาลุ่มน�้าเจ้าพระยา

  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าส�าหรับภาคการเกษตร 

มีองค์ประกอบหลัก 6 ส่วน ดังนี้ 1) แบบจ�าลองภูมิอากาศโลกเพื่อการคาดการณ์ฝน (Rainfall 

Forecasting) 2) แบบจ�าลองการคาดการณ์ปริมาณน�้าไหลเข้าอ่างเก็บน�้า/ปริมาณน�้าท่า (Inflow 

Forecasting) 3) แบบจ�าลองการบริหารจัดการอ่างเก็บน�้า (Reservoir Operating and Planning) 

4) แบบจ�าลองการคาดการณ์ปริมาณการไหลในล�าน�า้ (River Flow Forecasting Model) 5) แบบจ�าลอง

การบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กษตรกรรม (Crop Forecasting) และ 6) การคาดการณ์ผลผลิตและแนวทาง

การปรับรูปแบบการท�าเกษตรกรรมที่มีความเหมาะสมกับน�้าต้นทุน 
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การบริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสมเพือ่ปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรมของประเทศไทย การบริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสมเพือ่ปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรมของประเทศไทย
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การบริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสมเพือ่ปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรมของประเทศไทย

  การจัดท�าโปรแกรมช่วยตัดสินใจการบริหารจัดการน�า้แบบบรูณาการและทนัต่อเหตกุารณ์ (NARK 4.0) 

เริ่มจากการคาดการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยา จากสภาวะการคาดการณ์ความผิดปกติของ

อุณหภูมิผิวน�้าทะเล ซึ่งมีผลต่อการโอกาสการเกิดเอลนิโญ ลานีญา โดยใช้แบบจ�าลองสภาวะภูมิอากาศ

โลกของ International Research Institute for Climate and Society (IRI) มาท�าการลดขนาด

แบบจ�าลองด้วยวิธีการทางสถิติ (Statistic Downscaling) จากนั้นปริมาณฝนรายเดือนคาดการณ์

ได้ถูกน�ามาใช้ในแบบจ�าลองน�้าฝน-น�้าท่า เพื่อจ�าลองปริมาณฝนคาดการณ์ที่ตกในพื้นที่เหนือเขื่อนหลัก

ทั้ง 4 เข่ือน เป็นปริมาณน�้าไหลเข้าอ่างเก็บน�้าที่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้ารายเดือน รายฤดูกาล 

และรายปีได้ 

ภาพที่ 4 การคาดการณ์ปริมาณฝน
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การบริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสมเพือ่ปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรมของประเทศไทย การบริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสมเพือ่ปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรมของประเทศไทย

  เมื่อสามารถคาดการณ์ปริมาณน�้าไหลเข้าอ่างเก็บน�้าล่วงหน้ารายเดือน จึงจัดท�าแบบจ�าลอง

การบริหารจัดการอ่างเก็บน�้า เพ่ือหาค่าปริมาณการระบายน�้าที่ความเหมาะสมกับปริมาณน�้าต้นทุน

ตามล�าดับความส�าคัญ ตั้งแต่การอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ในล�าน�้า การเกษตรกรรม 

และการอุตสาหกรรม โดยการก�าหนดปริมาณการระบายให้มีความเหมาะสมกับความต้องการน�้าในพื้นที่

ท้ายเขื่อน จากนั้นท�าการจ�าลองปริมาณการไหลในล�าน�้าจากปริมาณการระบายน�้าจากอ่างเก็บน�้าและ

ปรมิาณฝนในพืน้ทีท้่ายเขือ่น เพือ่คาดการณ์การไหลของน�า้รายวันล่วงหน้ารายฤดกูาล โดยการจ�าลองกราฟ

ปริมาณน�้าท่า (Hydrograph) ในสถานีวัดน�้าท่าที่ส�าคัญในแม่น�้าปิง วัง ยม น่าน เจ้าพระยา และป่าสัก 

เพื่อเตรียมการรับมือ กรณีที่ปริมาณการไหลเกินความจุสูงสุดของตลิ่ง หรือกรณีที่เกิดปริมาณการไหล

ต�่ากว่าปริมาณการไหลต�่าสุดเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมของล�าน�้า

ภาพที่ 5 การคาดการณ์ปริมาณน�้าไหลเข้าอ่างเก็บน�้า
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การบริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสมเพือ่ปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรมของประเทศไทย

ภาพที่ 6 การวางแผนการปฏิบัติการอ่างเก็บน�้า

  จากการจ�าลองปริมาณการไหลในล�าน�้าสายหลัก ได้น�าไปสู ่การจ�าลองการจัดสรรน�้าระดับ

โครงการชลประทานในพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยาตอนล่างทั้งหมด 27 โครงการ โดยการจ�าลองปริมาณน�้า

ผ่านประตูระบายน�้าสายหลักของโครงการชลประทาน เพื่อจ�าลองปริมาณการไหล ระดับน�้าและ

รปูตดัตามยาวการไหลของน�า้ในคลองส่ง เพือ่น�าไปวางแผนพืน้ทีเ่พาะปลกูกรณทีีป่รมิาณน�า้ต้นทนุมจี�ากัด 

โดยพิจารณาทั้งปริมาณน�้าที่สามารถส่งถึงคลองส่งสายหลักและสายซอย และพิจารณาความเหมาะสม

ของพื้นที่เกษตรกรรมการปลูกพืช (Agri-Map) ส�าหรับพื้นที่ที่ปริมาณน�้าไม่สามารถส่งถึงหรือเป็นพื้นที่

ขาดแคลนน�า้ ได้ประเมินปรมิาณน�า้ต้นทนุจากปรมิาณฝน เพือ่เสนอแนะแนวทางเลอืกการท�าเกษตรกรรม

บนแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ต่อไป
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การบริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสมเพือ่ปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรมของประเทศไทย การบริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสมเพือ่ปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรมของประเทศไทย

ภาพที่ 7 การคาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกข้าวจากปริมาณน�้าต้นทุน
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การบริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสมเพือ่ปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรมของประเทศไทย

ภาพที่ 8 แผนภาพรูปแบบทางเลือกการท�าเกษตรกรรมที่เหมาะสม
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การบริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสมเพือ่ปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรมของประเทศไทย การบริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสมเพือ่ปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรมของประเทศไทย

 ผลจากการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้า

ส�าหรับภาคการเกษตร ได้ถูกน�ามาจัดท�าเป็นโปรแกรม NARK4.0 ติดตั้งอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการน�้าอัจฉริยะ 

กรมชลประทานให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานใช้งาน และพัฒนาในรูปแบบแอปพลิเคชัน 

(application) WaterSMART (Water Sustainable Management for Agriculture Revolution 

in Thailand) ที่มีการเข้าถึงข้อมูลและใช้งานได้ง่าย โดยสามารถใช้วิเคราะห์เชิงระบบของทรัพยากรน�้า

ระดบัพืน้ทีลุ่ม่น�า้ต่อสภาพการใช้น�า้ในทกุภาคส่วน ให้สอดรบักับนโยบายการพฒันาประเทศไทยในยคุ 4.0

โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สนบัสนุนแนวทางการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมโอกาสการแข่งขัน การก�าหนดพืน้ทีแ่ละการบรหิารจดัการพืน้ที่

เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม การพฒันาต้นแบบและจดัตัง้ศนูย์เรยีนรูเ้พือ่ขยายผล และการสร้างภมูคิุม้กนั

ให้กับภาคเกษตรกรรม โดยปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการน�้าต่อสถานการณ์วิกฤติน�้าต่างๆ 

ที่สามารถน�าไปใช้ในทางปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับรูปแบบการใช้น�้าอย่างเหมาะสม 

ภายใต้ข้อจ�ากัดทรัพยากรน�้าที่มีอยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้า

  โปรแกรม NARK4.0 และแอปพลิเคชัน WaterSMART เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการน�้า

อย่างเหมาะสมเพื่อปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรมของประเทศไทย มีแนวคิดเพื่อแก้ไขปัญหา

การบริหารจัดการน�้าอันส่งผลกระทบต่อภาคส่วนหลัก 3 ส่วน ได้แก่ เกษตรกร กรมชลประทาน 

และรัฐบาล ดังน้ี 

  • เกษตรกร สามารถใช้แอปพลิเคชัน WaterSMART ในการรับข้อมูลผลการคาดการณ์ปริมาณ

น�้าต้นทุน หรือ แผนการจัดสรรน�้าจากโครงการชลประทาน เพื่อน�าไปวางแผนและเป็นแนวทาง

ในการปรับเปลี่ยนการท�าเกษตรกรรมเพาะปลูกพืช รวมถึงการท�าเกษตรกรรมประมงและปศุสัตว์ในพื้นที่

ท�ากินของตนเองให้มีความเหมาะสม ภายใต้ปริมาณน�้าต้นทุนที่มีเพียงพอตลอดฤดูกาลและความต้องการ

ของตลาดในพื้นที่ รวมถึงยังสามารถใช้แอปพลิเคชัน WaterSMART ในการเป็นแนวทางเสนอแนะ

การพัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่ เพื่อส�ารองน�้าไว้ใช้เมื่อเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง เป็นการลดความเสียหาย

ของผลผลติอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภมูอิากาศทีม่ปีรมิาณน�า้ไม่เพยีงพอและเป็นการสนบัสนนุ

โปรแกรมช่วยตัดสินใจการบริหารจัดการน�้า
แบบบูรณาการและทันต่อเหตุการณ์3
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การบริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสมเพือ่ปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรมของประเทศไทย

การปรับตัวของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�าเกษตรกรรมให้มีความเหมาะสมกับปริมาณน�้า

สภาพพื้นที่ และความต้องการของตลาด 

  • กรมชลประทาน สามารถใช้โปรแกรม NARK4.0 ในการบรหิารจดัการน�า้ต้นทนุทีม่คีวามไม่แน่นอน

จากการเปลีย่นแปลงสภาวะภมูอิากาศของโลก และการเปลีย่นแปลงของปรมิาณการใช้น�า้ภาคเกษตรกรรม 

โดยใช้ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนและผลการคาดการณ์ปริมาณน�้าไหลเข้าอ่างเก็บน�้าล่วงหน้า 1 ปี

ในการวางแผนการระบายน�้าจากอ่างเก็บน�้า การจัดสรรน�้าในพื้นที่ชลประทาน และการคาดการณ์

พื้นท่ีเพาะปลูก อีกทั้งยังสามารถใช้ผลการคาดการณ์ปริมาณน�้าฝนล่วงหน้าในการเตรียมการวางแผน

รับมือสถานการณ์น�้าท่วม น�้าแล้ง เพ่ือปรับแนวทางการบริหารจัดการน�้าและแผนการจัดสรรน�้า 

ให้มีความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์น�้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

  • รฐับาล สามารถน�าแผนการบรหิารจัดการน�า้ต้นทนุและแผนการเพาะปลกูพชืทีม่กีารคาดการณ์

ล่วงหน้า มาก�าหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชแต่ละชนิด (zoning) ให้มีความชัดเจนตามความเหมาะสม

กับปริมาณน�้า สภาพดิน และการรองรับของตลาด น�าไปสู่การก�าหนดนโยบายการผลิตสินค้าเกษตร

เพือ่การบรโิภคในประเทศ การส่งออกไปต่างประเทศ และการก�าหนดมาตรการเชงิปฏบิตั ิเช่น การชดเชย

เยียวยาเกษตรกรในพ้ืนทีเ่กษตรกรรมทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภาวะภัยพบิตันิ�า้ หรอืการส่งเสรมิการปลกูพชื

ตามความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการผลิตสินค้าภาคการเกษตรให้สอดคล้อง

กับความต้องการในประเทศและศักยภาพการส่งออกตามความเหมาะสมกับทรัพยากรหรือปริมาณน�้า

ต้นทุนที่มี

 จุดเด่นของแอปพลิเคชัน WaterSMART คือ สามารถน�าไปใช้ในการประเมินและ

วเิคราะห์ปรมิาณน�า้ต้นทุน และการวางแผนการบรหิารจดัการน�า้ ให้แก่ 1) บคุลากรของกรมชลประทาน

ใช้ในการคาดการณ์ปรมิาณน�า้ วางแผนการบรหิารจัดการน�า้ และตดัสนิใจวางแผนรบัมือสถานการณ์น�า้

2) เกษตรกรและผู้สนใจใช้ในการรับข้อมูลข่าวสารการคาดการณ์ปริมาณน�้า แผนการจัดสรรน�้า 

พื้นที่เพาะปลูกคาดการณ์ เพื่อเตรียมการวางแผนการท�าเกษตรกรรมในพื้นที่ท�ากินของตนเอง 

3) ผู้ก�าหนดนโยบายใช้ในการก�าหนดมาตรการการจัดพืน้ทีเ่กษตรกรรม  การส่งเสรมิการเพาะปลกูพชื

ทีมี่ความเหมาะสมให้แก่เกษตรกร และการสนับสนุนการผลติสนิค้าภาคการเกษตรให้มคีวามเพยีงพอ

กับการบริโภคในประเทศและศักยภาพในการส่งออก
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 เป้าหมายของโปรแกรมช่วยตดัสินใจการบริหารจดัการน�า้แบบบรูณาการและทันต่อเหตุการณ์

(NARK4.0) และแอปพลิเคชัน WaterSMART น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนทั้ง 3 ส่วนตั้งแต่

การเป็นแหล่งข้อมลูเชงิรกุให้แก่เกษตรกร เป็นเครือ่งมอืในการตดัสนิใจให้แก่ชลประทาน และเป็นการก�าหนด

นโยบายหรือทิศทางที่เหมาะสมให้แก่รัฐบาล ประกอบด้วย

 • ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกให้แก่เกษตรกร ประกอบด้วย พื้นท่ีเหมาะสมเพาะปลูกพืชในพื้นที่

เกษตรกรรมของเกษตรกร ปริมาณน�้าต้นทุนทั้งปริมาณฝน ปริมาณน�้าผิวดิน ปริมาณน�้าใต้ดิน 

และแหล่งน�้าธรรมชาติในพ้ืนที่ของเกษตรกร ซึ่งข้อมูลทั้งหมดถูกจัดท�าบนแอปพลิเคชั่นที่สามารถจ�าลอง

บนพื้นที่จริง จากการระบุที่ตั้งพื้นที่เกษตรกรรม ชนิดและขนาดพื้นท่ีของพืชที่ต้องการเพาะปลูก 

โดยแอปพลิเคชันจะแสดงผลการประเมินความเหมาะสมของการท�าการเกษตรกรรมเพื่อเสนอ

แนะแนวทางในการเพาะปลูก เช่น การปรับชนิดของพืชที่เพาะปลูก การเสริมความจุของแหล่งน�้าต้นทุน

เพือ่ให้มปีรมิาณน�า้เพยีงพอ ช่วงเวลาการเพาะปลกู และผลผลติทีไ่ด้รบั ไปจนถงึราคาทีส่ามารถขายสูต่ลาด

 • เครื่องมือเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศให้สอดคล้องกับ

ความต้องการน�้า (Demand) และความต้องการใช้น�้า (Supply) ในแต่ละภาคส่วน ที่สามารถใช้ใน

การคาดการณ์ปริมาณน�้าต้นทุน เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ วางแผน ประกอบตัดสินใจ

ให้แก่ผู ้บริหารและบุคลากรกรมชลประทาน อีกทั้งเป็นข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ 

และเป็นทางเลือกในการวางแผนรูปแบบการท�าเกษตรกรรมให้เเก่เกษตรกร 

 • นโยบายให้แก่รฐับาลในการก�าหนดพ้ืนทีเ่กษตรกรรมทีม่คีวามเหมาะสม (zoning) ในการพฒันา

ผลผลติทางการเกษตรเชงิพืน้ทีท่ีพ่จิารณาน�า้ต้นทนุและความต้องการใช้น�า้ จนถงึการส่งออกไปต่างประเทศ

น�าไปสู่การก�าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรที่มีความสอดคล้องกับปริมาณน�้าต้นทุน เช่น 

การก�าหนดมาตรการแนวทางในการพฒันาผลผลติภาคการเกษตรทีเ่พยีงพอกับการบรโิภคภายในประเทศ

และไม่กระทบกับภาคการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร และส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อ

สร้างความม่ันคงทางอาหารให้แก่ประเทศ
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ภาพที่ 9 เป้าหมายของการใช้โปรแกรม WaterSMART
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 1) มาตรการภาพรวมเชิงระบบ

     • ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรบริหารจัดการน�้าระดับจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่บูรณาการทุกหน่วย

ปฏิบัติในพื้นที่ประสานการท�างานร่วมกัน และก�าหนดทิศทางแนวทางพัฒนาแหล่งน�้าในจังหวัด

ให้เหมาะสม ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชน

    • ส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการน�้าส�าหรับพื้นที่เกษตรกรรม

    • ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการบริหารจัดการน�้าที่สอดรับกับการตลาดและเกษตรกรรม 

เพื่อผลักดันด้านการน�าเข้าส่งออกผลผลิตทางการเกษตร

    • สร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ โดยสร้างกลุ่มผู้ใช้น�้า/กลุ่มบริหารจัดการน�้ารายจังหวัด

 2) มาตรการบริหารจัดการความต้องการน�้า (Demand)

    • ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) พร้อมทั้งพัฒนาระบบกระจายน�้า

ทั้งพื้นที่ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน และการจัดสรรน�้าจากแหล่งน�้าตามธรรมชาติและ

แหล่งน�้าที่มนุษย์สร้างขึ้น

    • ปรับรูปแบบเกษตรกรรม (พืช ประมง ปศุสัตว์) ให้สอดคล้องกับปริมาณน�้าต้นทุนคาดการณ์

    • ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะปลูกพืชแบบผสมผสาน ตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่และ

เศรษฐกิจพอเพียง

    • พัฒนาระบบราคากลางสินค้าเกษตร โดยค�านึงถึงต้นทุนการลงทุนที่คุ้มค่าต่อรายได้

 3) มาตรการบริหารจัดการปริมาณน�้าต้นทุน (Supply)

    • ส่งเสริมการเพ่ิมแหล่งน�้าต้นทุนอย่างเหมาะสม เช่น การขุดสระ ขุดบ่อบาดาล โดยพิจารณา

ตามศักยภาพของพื้นที่ รวมท้ังการควบคุมป้องกันปัญหาความเค็ม น�้าเสีย เพื่อเพิ่มปริมาณน�้าต้นทุน

และแหล่งน�้าชลประทาน

     • ส่งเสริมการเกบ็กกัน�า้ฝนไว้ใช้เป็นแหล่งน�า้ต้นทนุส�ารองส�าหรบัอปุโภคบรโิภค และการเกษตรกรรม

     • ส่งเสริมและพัฒนาแนวทางให้ภาคการใช้น�้าอุตสาหกรรม และน�้าประปาชุมชน ต้องมีระบบ

แหล่งน�้าของตนเอง รวมทั้งมีระบบบ�าบัดน�้าเสีย

ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการน�้า
เพื่อปฏิรูปการใช้น�้าในภาคการเกษตร4
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การบริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสมเพือ่ปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรมของประเทศไทย

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ  ที่ปรึกษาโครงการ

นายสัญชัย เกตุวรชัย  ที่ปรึกษาโครงการ

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง  หัวหน้าโครงการ/ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Hydroinformatics และแบบจ�าลองคณิตศาสตร์

ดร.ทองเปลว กองจันทร์  ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการน�้า

รศ.ดร.สงวน ปัทมธรรมกุล  ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมชลศาสตร์และการบริหารจัดการน�้า

ดร.วิชญ์ ศรีวงษา   ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน

ผศ.ดร.อารียา ฤทธิมา  นักวิจัยด้านอุตุ-อุทกวิทยา

นายสมลักษณ์ บุญณรงค์  นักวิจัยด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

นายสัจจรักษ์ พรพีรเกียรติ  นักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

นางสาวอรษา ตันติยะวงศ์ษา  นักวิจัยด้านเศรษฐกิจ

ดร.สุวรรธณา เทพจิต  นักวิจัยด้านสังคมและองค์กร

นายสมโสถติ์ ด�าเนินงาม  ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาการจัดการที่ดิน

นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม  ผู้เช่ียวชาญด้านนิเวศวิทยา

นายสุขวัฒน์ จันทรปรรณิก  ผู้เช่ียวชาญด้านพืช

ดร.กัลยา บุญญานุวัตร  ผู้เช่ียวชาญปศุสัตว์

นายชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์  นักวิจัยด้านวิศวกรชลประทาน

นายกรตสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ  นักวิจัยด้านวิศวกรชลประทาน

นายอัศฎา กิจพยุง   นักวิจัยด้านวิศวกรชลประทาน

นางสาวสุพิชชา ไทยเขียว   นักวิจัยด้านชลศาสตร์

รศ.ดร.พยุง มีสัจ   นักวิจัยด้านระบบฐานข้อมูล

ผศ.ดร.ภาวิณี บุณยโสภณ  นักวิจัยด้านระบบสารสนเทศ

ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง  นักวิจัยด้านเกษตรกรรม

ผศ.ดร.สานิตย์ดา เตียวต๋อย  นักวิจัยด้านเกษตรกรรม

เอกสารนี้สังเคราะห์จากงานวิจัย
โครงการพัฒนาแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าในสภาวะวิกฤติ

อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยา และ
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสมเพื่อปฏิรูปภาคการใช้น�้าเกษตรกรรมของประเทศไทย

 ภายใต้กรอบการวิจัยและพัฒนาพื้นที่การเกษตรบริเวณอ่าวไทยตอนบน (อ่าวไทยรูปตัว ก)
และกรอบวิจัยโครงการท้าทายไทยเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่แก้ปัญหาเร่งด่วนในเรื่องวิกฤติน�้า

จดัท�ำโดย
ส�ำนักส่งเสริมกำรใชป้ระโยชน์
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