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บทน า (Introduction)  

 
  ระบบทรัพยากรน  านั น เ็นนระบบท่มม่ความัับัออนและม่ความเชืมอมโยงในหลายมิติต่อสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง กฎหมาย สิมงแวดลออมและวัฒนธรรม จากจ านวน็ระชากรท่มเพิมมมากขึ น การขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม 
รวมถึงการเ็ล่มยนแ็ลงสภาพภูมิอากาศ ไดอน าไ็สู่็ัญหาท่มัับัออนมากขึ นในการบริหารจัดการทรัพยารกน  า หลาย็ระเทศ
ไดอน าแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน  าแบบผสมผสาน (Integrated Water Resources Management : IWRM) 
มา็ระยุกต์ใชอ เพืมอใหอการบริหารจัดการทรัพยากรน  าท่มม่อยู่อย่างจ ากัด เพ่ยงพอต่อความตอองการใชอน  าเพืมอการอุ็โภค
บริโภค การผลิตในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และสิมงแวดลออม แนวคิดดอานการบริหารจัดการทรัยพากรน  าแบบ
ผสมผสาน (IWRM) ไดอถูกน าเสนอในการ็ระชุม ณ เมืองดับลิน (็ี 2010) และไดอรับการยอมรับในการ็ระชุม
สห็ระชาชาติดอานสิมงแวดลออมและการพัฒนา (UN Conference on Environment and Development) ณ เมือง 
Rio de Janeiro ็ระเทศบราัิล ใน็ีเด่ยวกัน (GWP, 2013) โดยการบริหารจัดการทรัพยากรน  าดังกล่าว ม่วัตถุ็ระสงค์
เพืมอการพัฒนาอย่างยัมงยืนภายใตอขอบเขตและบริบทลุ่มน  า พรออมทั งการสรอางความสมดุลระหว่าง 1) ความม่็ระสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจ (Economic efficiency) ดอวยการจัดสรรน  าท่มม่อยู่อย่างจ ากัดใหอสอดคลอองตามยุทธศาสตร์ ส าหรับผูอใชอน  า
ในภาคส่วนท่มแตกต่างกัน 2) ความเท่าเท่ยมกันทางสังคม (Social equity) ในการเขอาถึงทรัพยากรน  าและไดอรับ
็ระโยชน์จากน  า และ 3) ความยัมงยืนทางดอานสิมงแวดลออม (Environmental sustainability) ดอวยการ็ก็้องคุอมครอง
ทรัพยากรน  าท่มเก่มยวขอองกับระบบนิเวศทางน  า และ็ระเด็นดอานสิมงแวดลออมอืมนๆ เช่น การบรรเทาผลกระทบและการ็รับตัว
ต่อการเ็ล่มยนแ็ลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง็ระเด็นดอานความยัมงยืนดอานพลังงานและความมัมนคงดอานอาหาร เ็นนตอน 
(GWP, 2009) อย่างไรก็ตาม การด าเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน  าแบบผสมผสาน (IWRM) 
ในหลาย็ระเทศนั น ยังคงเผชิญกับความทอาทายท่มหลายหลากในการบริหารจัดการเพืมอใหอบรรลุเ็้าหมายดังกล่าว 
โดยเฉพาะอย่างยิมง การขาดเครืมองมือส าหรับการบูรณาการในการสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจการบริหาร
จัดการ (Georgakakos, 2007) รวมถึงการไม่ม่ขออมูลเชิงพื นท่ม (Spatial data) และขออมูลช่วงเวลา (Temporal data) 
ท่มครอบคลุม ถูกตออง และเ็นน็ัจจุบัน ส าหรับใชอในการตัดสินใจและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ดอานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า (Cap-Net, 2008) 
 
 
 



 
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Information Management Process) 
 
  ขออมูลสารสนเทศดอานน  าของลุ่มน  าเ็นนขออมูลท่มส าคัญและช่วยอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ 
ในองค์กรลุ่มน  านั น การบริหารจัดการทรัพยากรน  าแบบผสมผสาน (IWRM) อาจจะม่ขออจ ากัดในดอานงบ็ระมาณท่มไดอรับ
และจ านวนบุคลากรท่มไม่เพ่ยงพอ ดังนั น การบริหารจัดการขออมูลสารสนเทศดอานน  าของลุ่มน  าจ าเ็นนตอองเขอาใจ
็ระเด็น็ัญหาส าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน  าแบบผสมผสาน (IWRM) ของลุ่มน  า และการก าหนดล าดับ
ความส าคัญของชนิดขออมูลท่มตอองการน ามาวิเคราะห์ การรายงาน และการสืมอสารกับผูอรับบริการและ/หรือผูอม่ส่วนไดอ
ส่วนเส่ยภายในขอบเขตลุ่มน  าท่มมาจากหลากหลายภาคส่วน โดยการบริหารจัดการขออมูลสารสนเทศดอานน  า 
็ระกอบดอวย 8 ขั นตอน ดังน่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 ขั นตอนการบริหารจัดการขออมูล (Cap-Net, 2008) 

 
1. การรวบรวมขออมูล (Information capture) เ็นนขั นตอนแรกของการบริหารจัดการขออมูล

สารสนเทศดอานน  า ัึมงจะตอองพิจารณาขออมูลท่มตอองการรวบรวมจัดเก็บและวิธ่ในการจัดเก็บขออมูล ในการคอนหาขออมูล
ส าคัญท่มตอองการจะจัดเก็บนั น สามารถท าไดอโดยการก าหนดระดับความส าคัญของขออมูลท่มตอองการใหอสอดคลอองกับ
เ็้าหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน  าของลุ่มน  า เช่น ็ระเด็นท่มเก่มยวขอองกับการจัดสรรน  า โดยอาจจะพิจารณาขออมูล
ความตอองการใชอน  าในแต่ละภาคส่วน ็ริมาณน  าผิวดินและใตอดินท่มใชอ็ระโยชน์ใน็ัจจุบันของลุ่มน  า ัึมงไดอรับจาก
กระบวนการการเก็บขออมูลน  าฝนรายเดือน/ราย็ี หรืออัตราการไหลของน  าในแม่น  าในลุ่มน  านั น  
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2. การจัดเก็บขออมูล (Information storage) เ็นนขั นตอนการจัดเก็บขออมูลในรู็อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

ในคอมพิวเตอร์ เพืมอใหอสะดวกต่อการเขอาถึงและการใชองานของผูอใชอ  
 

3. การจัดการขออมูล (Information processing) เ็นนการบริหารจัดการขออมูลเบื องตอน (Raw data) 
เพืมอใหอไดอขออมูลท่มตอองการ และขออมูลดังกล่าวม่ความพรออมต่อการใชองาน โดยการจัดการขออมูลนั น จ าเ็นนตออง
พิจารณาถึงคุณภาพในการควบคุมขออมูลและระบบท่มเหมาะสมในการบริหารจัดการ  
 

4. การเร่ยกขออมูลกลับมาใชอใหม่ (Information retrieval) เ็นนการเร่ยกขออมูลท่มเก็บรักษาไวอมาใชอ
็ระโยชน์ เพืมอ็ระมวลผลและการแกอไขขออมูล 
 

5. การจัดท าขออมูลใหอเ็นน็ัจจุบัน (Information updating) เ็นนการน าขออมูลท่มไดอเก็บรักษาไวอ 
มา็รับแกอใหอขออมูลเ็นน็ัจจุบัน โดยในกระบวนการดังกล่าว จะตอองพิจารณาความถ่มในการตรวจสอบ ทบทวน และ
็รับแกอฐานขออมูล 
 

6. การรักษาความ็ลอดภัยของขออมูล (Information security) เ็นนการก าหนดระดับชั นในการ
เขอาถึงขออมูล เพืมอควบคุมการใชองานและการเขอาถึงขออมูล เช่น ็ระชาชนทัมวไ็สามารถเขอาถึงฐานขออมูลดอานอุทกวิทยาไดอ 
แต่ในส่วนของรายละเอ่ยดขออมูลโครงการท่มเก่มยวขอองอาจจะก าหนดสิทธิ์ใหอกับเจอาหนอาท่มของหน่วยงานและ /หรือ
องค์กร 
 

7. การเผยแพร่และการแบ่ง็ั่นขออมูล (Information sharing and dissemination) เ็นนการพิจารณา
ขออมูล วิธ่การ รู็แบบในการเผยแพร่และแบ่ง็ั่นขออมูลท่มม่อยู่ ใหอกับผูอรับบริการ/ผูอม่ส่วนไดอส่วนเส่ย โดยการพิจารณา
็ระเด็นดังกล่าวจะขึ นอยู่กับ็ระเภทของขออมูล กลุ่มเ็้าหมายในการเผยแพร่ รวมถึงการพิจารณาการรับเรืมองราว
รอองทุกข์และการตอบ็ระเด็นค าถามส าคัญ 
 

8. แผนการบริหารจัดการขออมูล (Information management plan) จากรู็แบบการบริหาร
จัดการขออมูลสารสนเทศขอางตอน งบ็ระมาณและบุคลากรม่ส่วนส าคัญในการ็ฎิบัติงาน อาจจะท าใหอเกิดขออจ ากัด
ขององค์กรลุ่มน  าในการวิเคราะห์ การรวบรวมขออมูล การแ็ลความหมาย การแบ่ง็ั่นขออมูลและการใชอ็ระโยชน์
ขออมูล ดังนั น องค์กรลุ่มน  าจ าเ็นนตอองพิจารณาและจัดล าดับความส าคัญของขออมูลและกระบวนการท่มจะไดอรับขออมูล 
พรออมทั งการจัดท าแผนการบริหารจัดการขออมูล ัึมงเ็นนส่วนหนึมงในการก าหนดทิศทางการด าเนินการใน็ัจจุบันและ
อนาคต รวมถึงแนวทางในการ็ระเมินผลและ็รับ็รุงระบบการบริหารจัดการขออมูลของลุ่มน  า ใหอสอดคลอองกับ
ทรัพยากรท่มม่อยู่อย่างจ ากัดของลุ่มน  า (Cap-Net, 2008)  
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การวางแผนและการตัดสินใจส าหรับบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
(Planning and Decision for Water Resources Management) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผน การตัดสินใจ และการบริหารจัดการขออมูล (Georgakakos, 2007) 
 

จากแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยารกรน  าแบบผสมผสาน ( IWRM) (รู็ท่ม 2) ท่มม่ความสัมพันธ์
และเชืมอมโยงกับการใชอความรูอ (Knowledge) สหวิทยาการ1 ส าหรับสนับสนุนและ็ระมวลความรูอใหอกับผูอก ากับ
นโยบายสาธารณะ (Public policy actors) ในการตัดสินใจ็ระเด็น็ัญหาท่มส าคัญเก่มยวขอองกับการใชอ็ระโยชน์
ทรัพยากรน  า ท่มสะทออนมาจากภาคส่วนของสังคม โดยผูอก ากับนโยบายสาธารณะจะเ็นนผูอพิจารณาและตัดสินใจ 
เก่มยวกับแนวทางในการแกอไข็ัญหาดังกล่าว ดอวยขออมูลท่มไดอรับการ็ระมวลผลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support Systems : DSS) และระบบสนับสนุนอืมนๆ ดังนั น บทบาทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(DSS) จึงเ็นนระบบท่มสนับสนุนใหอเกิดความกอาวหนอาในการพัฒนาและการ็ระเมินทางเลือกนโยบายในกระบวนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน  าแบบผสมผสาน (IWRM) ดอวยการใชอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่ ระบบดังกล่าว อาจจะ
พัฒนาจากหน่วยงานวิจัย รัฐบาล สถาบันการศึกษา หน่วยงานดอานท่ม็รึกษา และสถาบันดอานเทคโนโลย่ โดยจาก
สภาพ็ัญหาท่มเ็ล่มยนแ็ลงอย่างรวดเร็วนั น จ าเ็นนจะตอองพิจารณาแนวทางการ็ระเมินตนเองและการ็รับ็รุง
กระบวนการ เพืมอใหอเกิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขออมูลและการ็รับ็รุงขออมูลใหอเ็นน็ัจจุบันและทันสมัย
อย่างต่อเนืมอง (Georgakakos, 2007) 

 

                                                           
1 (ความรูอดอานอุทกวิทยา (Hydrology) อุตุนิยมวิทยา (Meteorology) นิเวศวิทยา (Ecology) วิทยาศาสตร์สิมงแวดลออม 
(Environmental Science) วิทยาศาสตร์การเกษตร (Agro-Science) วิศวกรรมการบริหารจัดการทรพัยากรน  า (Water Resources 
Engineering) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ขออมูลส ารวจระยะไกล (Remote Sensing) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สังคมและเศรษฐกิจ (Socioeconomics) กฎหมาย (Law) และนโยบายสาธารณะ (Public Policy)) 
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS ) 
 
  แนวคิดส าหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ไดอถูกพัฒนาโดย Gorry and Morton (1989) 
ัึมงไดอแบ่ง็ระเภทการตัดสินใจเก่มยวกับ็ัญหาออกเ็นน 3 แบบ คือ ็ัญหาดอานโครงสรอาง กึมงโครงสรอาง และไม่ใช่ดอาน
โครงสรอาง โดยไดอ็ระยุกต์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) มาใชอในการแกอ็ัญหากึมงโครงสรอางและ/หรือ็ัญหาท่มไม่ใช่
ดอานโครงสรอาง โดย Rizzoli and Young (1997) ไดอใหอค าจ ากัดความระบบสนับสนุนการตัดสินใจไวอว่า “เ็นนระบบท่มผสมผสาน
ระหว่างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ฐานขออมูล และเครืมองมือช่วยในการตัดสินใจอืมนๆ ัึมง็ระกอบเขอาดอวยกัน 
ส าหรับสนับสนุนขออมูลใหอกับผูอตัดสินใจ” Cortes et al, 2000  ไดอใหอนิยามของระบบสนับสนุนการตัดสินใจไวอว่า 
“เ็นนระบบขออมูลท่มฉลาด ัึมงสามารถลดเวลาในการตัดสินใจ เ็นนขออมูลท่มม่ความสอดคลอองและม่คุณภาพส าหรับการ
ตัดสินใจ ัึมงระบบดังกล่าวสามารถลดความเส่มยงจากการด าเนินกิจกรรมระหว่างสังคมมนุษย์และสิมงแวดลออม” และ 
Volk et al, (2010) ไดอกล่าวถึงระบบสนับสนุนการตัดสินใจไวอว่า “เ็นนเครืมองมือส าหรับการบันทึก เก็บรักษา 
การด าเนินการและการเผยแพร่ขออมูลสนับสนุนการตัดสินใจใหอกับกลุ่มคนหรือบุคคล” (Gibbs et al, 2012) 
    
องค์ประกอบชองระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Components Decision Support Systems) 
 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คือ เครืมองมือทางวิชาการท่ม็ระสงค์ในการจัดท าขออมูลท่มเชืมอถือไดอและ
เพ่ยงพอต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน  า โดยทัมวไ็แลอว ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ็ระกอบดอวย 
5 องค์็ระกอบ คือ  1) ระบบรวบรวมขออมูล (Data acquisition system) 2) การถ่ายโอนขออมูลกับแบบจ าลองและ
การใชองานของผูอใชอ (User-data-model interface) 3) ฐานขออมูล (Database) 4) เครืมองมือวิเคราะห์ขออมูล (Data 
analysis tools) และ 5) ชุดของแบบจ าลองท่มเชืมอมโยงกัน (A set of interlinked models) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            รูปที่ 3 องค์็ระกอบระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Castelletti and Soncini-Sessa, 2007) 
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 จากรู็ท่ม 3 ระบบรวบรวมขออมูล (Data acquisition system) จะเ็นนการเก็บรวบรวมขออมูลท่มไดอ
จัดหามาและสรอางขึ นส าหรับใชอ็ระโยชน์ในการวิเคราะห์ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ขออมูลดังกล่าวอาจจะม่การเก็บ
จากอุ็กรณ์ตรวจจับสัญญาณหรือ็ริมาณ (Sensors) เช่น จากเครืมองวัด็ริมาณน  าฝน (Rain-gages) หรือจากการ
ส ารวจระยะไกล (Remote sensors) ของขออมูลภาพถ่ายดาวเท่ยม และขออมูลจากแหล่งอืมนๆ เช่น จากการส ารวจ 
การสัมภาษณ์ หรือจากการทบทวนความรูอท่มเก่มยวขออง ในส่วนวัตถุ็ระสงค์ของการถ่ายโอนขออมูลกับแบบจ าลองและ
การใชองานของผูอใชอ (User-data-model interface) นั น จะ็ระกอบดอวย 1) การถ่ายโอนขออมูลไ็ยังฐานขออมูล และ 
2) การอ านวยความสะดวกในการท าใหอสามารถเขอาถึงขออมูลท่มพรออมใชอ เครืมองมือในการวิเคราะห์ และแบบจ าลองไดอง่าย 
ส าหรับฐานขออมูล (Database) เ็นนแหล่งเก็บขออมูลทัมวไ็และขออมูลท่มถูกสรอางขึ นจากเครืมองมือวิเคราะห์ รวมถึง
โ็รแกรมท่มน ามาใชอ็ระโยชน์ เครืมองมือวิเคราะห์ขออมูล (Data analysis tools) จะเ็นนเครืมองมือท่มใชอในการวิเคราะห์
ขออมูลท่มหลากหลาย รวมถึงการแสดงผลในเชิงภาพท่มสามารถเขอาใจไดอง่าย เช่น การ็ระยุกต์ใชอระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information Systems : GIS) ในการวิเคราะห์ขออมูลเชิงพื นท่ม (Spatial data) ส าหรับชุดแบบจ าลอง
ท่มเชืมอมโยงกัน (A set of interlinked models) จะเ็นนการแสดงภาพรวมการเ็ล่มยนแ็ลงของสถานการณ์ท่มจะเกิดขึ น
จากการใชอโ็รแกรมค านวณ เพืมอใชอวิเคราะห์ทางเลือก (Alternative scenarios) ท่มเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าของลุ่มน  า 
 
ระดับของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Scales of Decision Support Systems) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 รูปที่ 4 ระดับของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Castelletti and Soncini-Sessa, 2007) 
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  ส าหรับความทอาทายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจนั น ม่ความเก่มยวขอองกับความสามารถในการ
สนับสนุนขออมูลท่มหลากหลายในเชิงพื นท่ม ช่วงมิติเวลา และขออมูล็ัญหาเฉพาะท่มสนใจ ใหอกับผูอก ากับนโยบายไดอ  โดยจาก
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจนั น ไดอม่ค าแนะน าในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในหลายระดับ 
โครงสรอางของระบบสนับสนุนการตัดสินใจควรจะม่ระดับของการวิเคราะห์ในช่วงเวลาและในเชิงพื นท่มท่มแตกต่างกัน
ตามความสนใจของผูอก ากับนโยบายหรือตามความเหมาะสมของ็ัญหาไดอ จากรู็ท่ม 4 เ็นนการแสดงตัวอย่างระดับ
ความสามารถของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Scales of Decision Support Systems) โดยระบบจะ็ระกอบดอวย
แบบจ าลองท่มม่ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ไดอ 3 แบบ คือ 1) ระดับการวิเคราะห์สถานการณ์ท่มใกลอเค่ยง
็ัจจุบัน (Near Real Time Models) (ขออมูลท่มน ามาวิเคราะห์เ็นนขออมูลรายชัมวโมง ระยะเวลาการวิเคราะห์ 1 วัน) 2) 
ระดับการวิเคราะห์ในระยะสั นถึง็านกลาง (Short/Mid-Range Models) (ขออมูลท่มน ามาวิเคราะห์เ็นนขออมูล 1 วัน 
ระยะเวลาในการวิเคราะห์ 1 อาทิตย์หรือ 1 เดือน) 3) ระดับการวิเคราะห์ระยะยาว (Long-Range Models) (ขออมูล
ท่มน ามาวิเคราะห์เ็นนขออมูล 10 วัน หรือขออมูลรายเดือน ระยะเวลาการวิเคราะห์ 1-2 ็ี) ัึมงจากโครงสรอางดังกล่าวน่  
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะสามารถสนับสนุนขออมูลไดอหลากหลายสถานการณ์ เช่น ขออมูลในการวิเคราะห์และ/
หรือรู็แบบสถานการณ์จ าลองการไหลของน  าในแม่น  า ระยะเวลา 1 วัน หรือ 1 ็ี รวมถึง็ริมาณความตอองการการใชอน  า
ของลุ่มน  า ในช่วงเวลาท่มตอองการไดอ เ็นนตอน (Castelletti & Soncini-Sessa, 2007) 
  
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและแบบจ าลองการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
(Decision Support Systems and Models of Water Resources Management) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5 ภาพแสดงแนวคิดความเชืมอมโยงทางดอานอุทกวิทยาและแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
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รูปที่ 6 ภาพแสดงการวิเคราะห์การไหลของน  าใตอดินโดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
 

 
 
รูปที่ 7 ภาพแสดงผลการวิเคราะห์ขออมูลทางเทคโนโลย่ภูมิสารสนเทศ (GIS) ผ่านระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) 
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  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์2 และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ไดอเขอามาม่บทบาทในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน  า โดยระบบดังกล่าวท าใหอผูอก ากับนโยบายสามารถพิจารณาไดอถึง็ัจจัยท่มเก่มยวขอองกับการ
บริหารจัดการน  าท่มหลากหลาย รวมทั งความเส่มยงท่มอาจจะเกิดขึ น ็ัจจุบัน แบบจ าลอง (Models) ไดอถูกพัฒนาใหอ
สามารถท างานไดอมากขึ น เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรน  าผิวดินและใตอดิน รวมถึง็ัจจัยท่มเก่มยวขอองอืมนๆ ท าใหอ
สามารถวิเคราะห์ภาพรวมแนวโนอมของการเ็ล่มยนแ็ลงในระยะสั นและระยะยาวของ็รากฏการณ์ตามธรรมชาติ
และความเชืมอมโยงของระบบอุทกวิทยา (รู็ท่ม 5) รวมถึงการวิเคราะห์การไหลของน  าใตอดินไดอ (รู็ท่ม 6) โดยทัมวไ็แลอว 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์จะถูก็ระยุกต์ใชอในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) แต่ในบางกรณ่ การท างานของ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) จะม่ระบบการท างานท่มไม่เก่มยวขอองกับแบบจ าลอง ั่มงระบบสนับสนุนการตัดสินใจนั น 
(DSS) เ็นนระบบท่มออกแบบใหอม่ความสามารถมากกว่าแบบจ าลอง3 โดยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) จะสามารถ
ใชอในการบริหารจัดการขออมูล (เช่น การทบทวน ตรวจสอบคุณภาพ และการวิเคราะห์ขออมูล) การวิเคราะห์ทางสังคม 
(เช่น การวิเคราะห์็ระโยชน์และตอนทุน (Cost-benefit analysis) การวิเคราะห์และเ็ร่ยบเท่ยบทางเลือกแผนงาน) 
และการแผยแพร่และสืมอสารขออมูลในหน่วยงานและผูอม่ส่วนไดอส่วนเส่ยอืมนๆ  (เช่น การเผยแพร่ขออมูลการวิเคราะห์
ผ่านทางเว็ไัต์ (รู็ท่ม 7) รวมถึงการสรอางเครือข่าย และการสืมอสารระหว่างองค์กรและผูอม่ส่วนไดอส่วนเส่ยผ่านทาง
เว็ไัค4์)  
 
การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและแบบจ าลอง  
(Cases of the Application of Decision Support Systems and Modelling) 
 

1) การ็ระยุกต์ใชอระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Framework) ของหน่วยงาน
คณะกรรมาธิการแม่น  าโขง (Mekong River Commission: MRC) ภายใตอโครงการการใชอ็ระโยชน์ดอานน  า (Water 
Utilization Programme: 2002 – 2007) โดยโครงการดังกล่าวม่วัตถุ็ระสงค์เพืมออธิบายการเ็ล่มยนแ็ลงการไหล
ของน  าในแม่น  าโขงและการ็ระเมินผลกระทบทางดอานช่วกายภาพ (Biophysical) เศรษฐกิจและสังคม ท่มอาจจจะเกิดขึ น 
จากการพัฒนา การก่อสรอางเขืมอน และการชล็ระทาน รวมถึงผลกระทบจากการเ็ล่มยนแ็ลงของสภาพภูมิอากาศในลุ่มน  า 
โดยจากการไดอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ใน็ี 2004 ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (Decision Support Framework : DSF) ไดอถูกพัฒนาและ็ระยุกต์ใชอ (็ี 2002-2007) ในลุ่มน  าโขง 
ัึมงระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSF) ็ระกอบดอวย 2 ส่วน คือ 1) องค์็ระกอบหลัก (Core features) และ 
2) ส่วนเพิมมเติม (Add-ons)  โดยองค์็ระกอบหลัก (Core features) ของระบบจะม่ความสามารถในการเก็บรักษาขออมูล 
การวิเคราะห์ขออมูล และการถ่ายโอนขออมูลท่มม่คุณภาพใหอกับผูอใชอ ในส่วนเพิมมเติม (Add-ons) จะ็ระกอบดอวย

                                                           
2 รายละเอ่ยดแนวคดิแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ขออมูลเพิมมเตมิในเอกสารการบริหารจัดการน  าใตอดินร่วมกับน  าผิวดิน (2) 
(Groundwater and surface water conjunctive management) หัวขออ แบบจ าลองการบริหารจัดการน  าใตอดินและผิวดิน 
(Modeling groundwater-surface interaction), Arrunrata, Chanawat (2014) Groundwater and surface water 
conjunctive management, Department of Water Resources, Thailand 
3 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์(Model Code) เ็นนโ็รแกรมคณติศาสตร์ท่มสรอางขึ นเพืมอค านวณผลทางคณิตศาสตร ์จาก็ัจจยัตัวแ็ร
ท่มเก่มยวขอองกับการบริหารจัดการทรัพยากรน  า (Page 11), (GWP 2013) 
4 รายละเอ่ยดตัวอย่างการสืมอสารระหว่างองค์กรและผูอม่ส่วนไดอส่วนเส่ยผ่านเว็ไัค์ ขออมูลเพิมมเตมิในเอกสารการใชอ็ระโยชน์
เทคโนโลย่ภูมิสารสนเทศกับการ็ระเมินผลกระทบดอานสิมงแวดลออม (Application of Geo-informatics and Environmental 
Impact Assessment), Arrunrata, Chanawat, (2014) , Application of Geo-informatics and Environmental Impact 
Assessment, Department of Water Resources, Thailand 9 



กระบวนการการท างานของแบบจ าลอง ัึมงจะท าหนอาท่มในการวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลของน  าในแม่น  าโขงและ
ระบบทรัพยากรอืมนๆ รวมถึงเครืมองมือในการน าเสนอและรายงานผลท่มไดอรับจากการวิเคราะห์ พรออมทั งการพัฒนา
แบบจ าลองเฉพาะพื นท่ม เพืมอพิจารณาการเ็ล่มยนแ็ลงการไหลของน  า ผลลัพท์ท่มไดอจากการวิเคราะห์และระบบการ
ตัดสินใจไดอแสดงใหอเห็นถึงการ็ระเมินภาพรวมแนวโนอมการเ็ล่มยนแ็ลงของแม่น  าโขงจากการพัฒนาและการสรอางเขืมอน
ใน็ระเทศจ่นในแม่น  าสาย็ระธาน (Mainstream) ัึมงจากความเขอาใจดังกล่าวไดอน าไ็สู่การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และการบริหารจัดการของลุ่มแม่น  าโขงตอนล่าง (Lower Mekong River)  

  2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจดอวยแบบจ าลองทางเศรษฐกิจและอุทกวิทยา (Hydro-economic 
Modelling) ของภูมิภาค Euphrates-Tigris ัึมงเ็นนระบบท่มพัฒนาขึ น ในการบริหารจัดการทรัพยารกรน  าของ 4 ็ระเทศ 
ไดอแก่ ็ระเทศอิหร่าน อิรัก ั่เร่ยและตุรก่ โดยสืบเนืมองจากการเพิมมขึ นของ็ระชากรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อย่างมากในภูมิภาคดังกล่าว ส่งผลใหอเกิดความตอองการใชอน  าเพืมอการผลิตดอานพลังงาน การเกษตร อุตสาหกรรมและ
การอุ็โภคบริโภคเพิมมมากขึ น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจดอวยแบบจ าลองเศรษฐกิจและอุทกวิทยา (Hydro-economic 
Modelling) ไดอถูกน ามา็ระยุกต์ใชอ โดยม่การด าเนินงาน 4 ขั นตอน คือ 1) การจัดท าขออมูลพื นฐาน (Baseline data) ขออมูล
การใขอท่มดิน (Land use) และขออมูลดอานอุทกวิทยา (Hydrology) รวมถึงจัดท าแนวคิดแบบจ าลองดอานอุทกวิทยา 
(Hydrological models) ใน 13 ลุ่มน  าสาขา ดอวยการน าขออมูลการส ารวจระยะไกล (Remote Sensing Data) และ
ขออมูลจากหน่วยงานอืมนๆ เช่น องค์กรสห็ระชาชาติ (United States: UN) มาใชอ็ระโยชน์ 2) การวิเคราะห์มูลค่า
ทางเศรษฐกิจส าหรับการเกษตรชล็ระทานและพลังงานไฟฟ้าจากเขืมอนใน 13 ลุ่มน  าสาขา และเ็ร่ยบเท่ยบ็ระโยชน์
จากการใชอน  าและการ็ระหยัดน  า 3) จัดท าแบบจ าลองเศรษฐกิจและอุทกวิทยา (Hydro-economic Modelling) 
และการวิเคราะห์็ระโยชน์จากการเพิมม็ระสิทธิภาพการใชอน  า (Improvement of Water Use Efficiency : WUE) 
ัึมงแบบจ าลองดังกล่าวจะจ าลอง็ระโยชน์ท่มจะเพิมมขึ นจากการ็ระหยัดน  าในพื นท่มเกษตรชล็ระทานและพลังงาน
ไฟฟ้าใน 13 ลุ่มน  าสาขา และ 4) ผลท่มไดอรับจากการศึกษาจะถูกส่งไ็ยังคณะท างานร่วมใน 4 ็ระเทศ เพืมอพิจารณา
ทางเลือกในการ็ระสานความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน  าของภูมิภาคต่อไ็ (GWP,2013) 
 
บทสรุป (Conclusion) 
 
  ใน็ัจจุบัน จากการเพิมมขึ นของ็ ระชากร การขยายตัวทางดอานเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงการเ็ ล่มยนแ็ลง 
สภาพภูมิอากาศ  ไดอส่งผลใหอ็ัญหาดอานทรัพยากรน  าม่แนวโนอนเพิมมมากขึ น แนวทางการบริหารจัดการขออมูลไดอเขอาม่บทบาทท่ม
ส าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน  าแบบผสมผสาน (IWRM) โดยเฉพาะอย่างยิมง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(DSS) ท่มน ามา็ระยุกต์ใชอในการบริหารจัดการทรัพยากรน  า โดยเครืมองมือดังกล่าวเ็นนการบูรณาการกันระหว่าง วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย่ และการบริหารจัดการขออมูล ัึ มงนอกจากจะเ็นนเครื มองมือท่ มช่วยในการวิเคราะห์และจ าลองภาพ
สถานการณ์ในอนาคตไดอแลอว เครืมองมือดังกล่าวยังเ็นนเครืมองมือท่มใชอในการลดขออขัดแยองในการบริหารจัดการทรัพยารน  า 
ส่งเสริมการเร่ยนรูอ และสรอางความเขอาใจในระบบธรรมชาติและผลกระทบท่มจะเกิดขึ นจาก็ัจจัยท่มเก่มยวขออง รวมถึงการเพิมม
็ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน  าทั งในระดับลุ่มน  า ็ระเทศ และภูมิภาค   
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