
มองอนาคต “ เทือกเขานครศรีฯ ”  
ดวยขอมูลและเครือขาย 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคการมหาชน) 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 



ขอมูล 



สภาพภูมิประเทศ 

ประกอบดว้ย 8 ลุม่นํา้ยอ่ย 



ปริมาณฝน - น้ําทาเฉล่ีย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ฝนเฉล่ียรายเดือน 94 34 53 87 160 118 133 135 170 273 430 254 

ฝนเฉล่ียสะสม 94 128 181 268 428 546 679 814 984 1,257 1,687 1,941
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ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝนเฉลี่ยรายเดือน ฝนเฉลี่ยสะสม

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รายเดือนในพื้นที่ 377 164 255 409 749 569 624 644 840 1,172 1,926 1,134

สะสมในพื้นที่ 377 541 797 1,205 1,954 2,523 3,147 3,792 4,632 5,804 7,731 8,865
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ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายเดือนในพื้นที่ สะสมในพื้นที่

ปรมิาณฝนเฉล ีย่ 1,961 มลิลเิมตร/ปี 

ปรมิาณนํ้าท่าเฉล ีย่ 8,865 ลา้น ลบ.ม./ปี 



การใชประโยชนที่ดนิ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

697,606 , 
11.30%

25,249 , 
0.41%

1,981 , 0.03%

2,934,262 , 
47.52%

175,494 , 
2.84%

1,440,933 , 
23.33%

899,865 , 
14.57%

การใชประโยชนที่ดินในจงัหวัดนครศรธีรรมราช ป พ.ศ.2552

นาขาว พืชผัก พืชไร ไมผล-ไมยืนตน เกษตรกรรมอื่นๆ ปาไม พ้ืนท่ีอื่นๆ

พ้ืนท่ี (ไร) , สัดสวน (%)
พ้ืนท่ีรวม 6,175,390 ไร 
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ขอมูลจังหวัดนครศรีธรรมราช 



ขอมูลแผนที่น้ําระดับตาํบล 

สสนก. สนับสนุนขอมูลแผนท่ีนํ้าระดับตําบลใหแกหนวยงานทองถ่ินพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 20 ตําบล 

ลําดับ หนวยงาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 เทศบาลเมืองทุงสง ตําบลทุงสง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2 เทศบาลตําบลที่วัง ตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3 เทศบาลตําบลกะปาง ตําบลกะปาง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5 องคการบริหารสวนตําบลหลวงเสน ตําบลหลวงเสน อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6 องคการบริหารสวนตําบลบางขัน ตําบลบางขัน อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7 องคการบริหารสวนตําบลบานนิคม ตําบลบานนิคม อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

8 องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว ตําบลบานลํานาว อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

9 องคการบริหารสวนตําบลวังหิน ตําบลวังหิน อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

10 องคการบริหารสวนตําบลควนทอง ตําบลควนทอง อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

11 องคการบริหารสวนตําบลฉวาง ตําบลฉวาง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

12 องคการบริหารสวนตําบลนาแว ตําบลนาแว อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

13 องคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

14 องคการบริหารสวนตําบลเสือหึง ตําบลเสือหึง อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

15 องคการบริหารสวนตําบลถํ้าพรรณรา ตําบลถํ้าพรรณรา อําเภอถํ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

16 องคการบริหารสวนตําบลตล่ิงชัน ตําบลตล่ิงชัน อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

17 องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ ตําบลทุงใหญ อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

18 องคการบริหารสวนตําบลปริก ตําบลปริก อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

19 องคการบริหารสวนตําบลทุงสง ตําบลทุงสง อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

20 องคการบริหารสวนตําบลเปล่ียน ตําบลเปล่ียน อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 



ผังน้ําเทศบาลเมืองทุงสง 

เทศบาลเมืองทุงสง 



เครือขาย  



ศูนยบริหารจัดการน้ําจังหวัด 

วัตถุประสงคในการนําไปใชประโยชน 
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1.  ทดสอบ การบริหารจัดการน้าํในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต : ใชขอมูลสภาพภูมิประเทศ และขอมูล

โครงสรางพ้ืนฐาน รวมกับขอมูลจากสถานีตรวจวัดปรมิาณนํ้าและสภาพอากาศ และขอมูลคาดการณฝน เพ่ือ

วิเคราะหสถานการณนํ้าในพ้ืนที่ และประกอบการเฝาระวัง แจงเตือนภัยไดอยางทันทวงท ี

2.  วางแผน โครงการพัฒนาแหลงน้ํา และจัดสรรงบประมาณพัฒนาแหลงน้ํา : ใชขอมูลบนระบบเพ่ือ

ประกอบการวางตําแหนง และประเภทโครงการรายตาํบล เพ่ือวิเคราะหเสนทางนํ้ารวมกับเสนทางถนนที่อาจกีด

ขวางทางนํ้า พ้ืนที่นํ้าทวมซํ้าซากที่สามารถปรับเปนพ้ืนที่แกมลิงรบันํ้า ตําแหนงทอระบายนํ้าอุดตนั หรือทางนํ้า

ตื้นเขิน เปนตน สามารถพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ และความหนาแนนของ

โครงการ 

3.  ติดตาม ความกาวหนาโครงการพัฒนาแหลงน้าํ : ใชขอมูลตําแหนงโครงการ และปที่ไดรบัการจัดสรร

งบประมาณ พรอมทั้งสถานการณดาํเนินงานโครงการ เพ่ือแสดงโครงการที่กําลังดําเนินงานอยู และ/หรือ 

ดําเนินการแลวเสร็จ และ/หรือ เปนโครงการตอเน่ืองหลายป เปนตน 



ขอมูลในพ้ืนท่ี 

การบริหารภาวะ
ปกติ 

สภาพภูมิประเทศ 

ลุมนํ้ายอย 

ทางนํ้า ลํานํ้าสาขา 

สถานีโทรมาตร 

โครงสรางพ้ืนฐาน 

ผังนํ้า 

สมดุลนํ้าลุมนํ้ายอย 

คาดการณ 
พ้ืนท่ีนํ้าทวม 

แผนท่ีภูมิประเทศ 

ระบบ Internet GIS 

Media Box 

ผังนํ้าเจาพระยา 

SWAT ลุมนํ้ายอย 

โครงการพัฒนาแหลงนํ้า 

การใชงานแผนท่ีและเก็บ
ขอมูลภาคสนาม 

(GIS/GPS) 

การปฏิบัติงาน ขอมูล เทคโนโลยี/tools การพัฒนาบุคลากร 

จัดทําขอมูลแผนท่ี 
(Quantum GIS) 

การใชงาน Media Box 

การใชงานเว็บไซตและบันทึก
ขอมูลแบบออนไลน 

วิเคราะหและติดตาม
สถานการณนํ้า 

จากแผนภาพตางๆ 

คาดการณฝน 

แบบจําลอง
คาดการณฝน 

วิเคราะหสมดุลนํ้า 

การบริหารภาวะ
วิกฤต 

คาดการณระดับนํ้า 
ในแมนํ้า 

CPY จัดทํารายงานวิเคราะห
สถานการณนํ้าในพ้ืนท่ี 

การบริหารจัดการน้าํระดับจงัหวัด 

พ้ืนท่ีนํ้าทวม/นํ้าแลง 

เว็บไซตศูนยบริหารจัดการนํ้า 

ผังนํ้าจังหวัดแพร 

อยูระหวางการพัฒนา 

11 

ขอบเขตการดําเนินงาน 



สนับสนุนการ
ดําเนินการ 

วางแผนโครงการ
พัฒนาแหลงนํ้า 

บริหารแหลงนํ้า
สํารอง/แกมลิง 

การปลูกพืชตาม
ปฏิทินการใชนํ้า 

ระบบระบาย 
นํ้าทวม/นํ้าเสีย ผังเมือง 

คลังขอมูลน้ําและ
ภูมิอากาศแหงชาติ 

(NHC) 

สนับสนุนการบริหาร 
ในภาวะวิกฤต 

นํ้าปา/ดินถลม 
การบริหารจัดการนํ้า

ทวม 
ลดความเสียหายทางดาน

การเกษตร 
ลดขนาดความเสียหาย 

อุตุนิยมวิทยา 
พายุ ฝน ลม อุณหภูมิ 

ความกดอากาศ 
ความช้ืนสัมพัทธ 

อุทกวิทยา 
-น้ําทา 

-ระดับน้ํา  
-น้ําใตดิน 

สาธารณูปโภค 
-เขื่อน/ฝาย 

-แหลงนํ้า/คลอง 

-สถานีสูบนํ้า 

-ถนน 

-ประปา 

เศรษฐกิจสังคม 
-จํานวนประชากร 

-ความตองการใชนํ้า 

ภาคอุปโภค-บริโภค 

เกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรม 

ภูมิประเทศ 
-ระดับความสูง 

-การใชประโยชนที่ดิน  

-ภาพถายดาวเทียม 

-ขอบเขตการปกครอง 

-ลุมนํ้า                     

       สถิติ 
-พ้ืนท่ีน้ําทวม/น้ําแลง 

-พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
-ความเสี่ยงทวมแลง 

ขอมูลระดับทองถิ่น 

ขอบเขตการปกครองสวนทองถิน่ ที่ตั้งสถานที่สําคัญ งบประมาณโครงการ อบจ., อปท. 

จังหวัด 
ปภ.,ศภช. 

อบจ., อปท.,  
หนวยงานรับผิดชอบอ่ืน 

ระบบคอมพิวเตอรแมขาย และอุปกรณ จังหวัด 

แหลงน้ําขนาดเลก็ ระบบชลประทาน โครงการพัฒนาแหลงน้ํา แผนงาน 

12 

ศูนยบริหารจัดการน้ําจังหวัด 

ผังบูรณาการขอมูลระดับจังหวัด 
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ตัวอยางความสําเร็จ 



• รวมมือกับสวนราชการระดับจังหวัด 
• ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีเพ่ือ

การติดตามสถานการณนํ้า  
• ขอมูลระดับจังหวัด จะเช่ือมตอเขาสู

คลังขอมูลนํ้าและภูมิอากาศแหงชาต ิ 14 

สสนก. ขยายผลการดําเนินงาน 
แผนที่น้ําจังหวัด-ตําบล สูศูนยขอมูลน้ําจังหวัด 

ศูนยบริหารจัดการน้ําจังหวัดแพร 

http://www.nhc.in.th/phrae.html 
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ศูนยบริหารจัดการน้ําจังหวัดแพร 



• รวมมือกับสวนราชการระดับจังหวัด 
• ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีเพ่ือ

การติดตามสถานการณนํ้า  
• ขอมูลระดับจังหวัด จะเช่ือมตอเขาสู

คลังขอมูลนํ้าและภูมิอากาศแหงชาต ิ 16 

สสนก. ขยายผลการดําเนินงาน 
แผนที่น้ําจังหวัด-ตําบล สูศูนยขอมูลน้ําจังหวัด 

ศูนยบริหารจัดการน้ําจังหวัดสุโขทยั 

http://www.nhc.in.th/sukhothai.html 
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ศูนยบริหารจัดการน้ําจังหวัดสุโขทยั 

ผังนํ้าจังหวัดสุโขทัย 



Multi-Display Monitor 

War Room 

Server and Network 

GIS and GPS 
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ครุภัณฑและอุปกรณที่จําเปน 



ตัวอยางหองศูนยปฏิบัตกิาร 

< ศูนยบริหารจัดการนํ้าจังหวัดแพร 

ศูนยบริหารจัดการนํ้าจังหวัดสุโขทัย 
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