
 
 
 
 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

 

เทคโนโลยภูีมสิารสนเทศกบัการบูรณาการเฝ้าระวงัคุณภาพนํา้จังหวดัระยอง 

 

 

 
 

นางสาวปนิดา  เหมอืงหม้อ 

นักวชิาการส่ิงแวดล้อมปฏบัิตกิาร 

ตาํแหน่งเลขที ่ 1798  ส่วนส่ิงแวดล้อม 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัระยอง 

 

 

 

 

เสนอขอประเมนิเพือ่แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนักวชิาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการ 

ตาํแหน่งเลขที ่ 1798  ส่วนส่ิงแวดล้อม 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัระยอง 

สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ปีงบประมาณ  2560 



ขอ้เสนอแนวคิด/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศกบัการบูรณาการเฝ้าระวงัคุณภาพนํ้าจงัหวดัระยอง 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปนิดา  เหมืองหมอ้ 

นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มปฏิบติัการ 

ตาํแหน่งเลขท่ี  1798  ส่วนส่ิงแวดลอ้ม 

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัระยอง 

 

 

 

 

 

 

เสนอขอประเมินเพือ่แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งนกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการ 

ตาํแหน่งเลขท่ี  1798  ส่วนส่ิงแวดลอ้ม 

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัระยอง 

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ปีงบประมาณ  2560 



ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

ของนางสาวปนิดา  เหมืองหมอ้ ตาํแหน่งนกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มปฏิบติัการ 

เพือ่ประกอบการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งนกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการ 

ตาํแหน่งเลขท่ี  1798  ส่วนส่ิงแวดลอ้ม 

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัระยอง 

 

เร่ือง เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศกบัการบูรณาการเฝ้าระวงัคุณภาพนํ้าจงัหวดัระยอง 

 

หลกัการและเหตุผล 

สืบเน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายการพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังตะวนัออกให้ 

บงัเกิดผลในทางปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดก้าํหนดใหมี้การแกไ้ขปัญหาเร่งด่วน 

ท่ีสาํคญั เช่น กาํกบัควบคุมดูแลมิใหโ้รงงานและชุมชนปล่อยนํ้าเสียลงสู่แม่นํ้าระยอง

อยา่งเขม้งวด และใหมี้การติดตามแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี รวมทั้งติดตาม

สถานการณ์และเฝ้าระวงัการปล่อยนํ้าเสียลงแหล่งนํ้าสาธารณะและแม่นํ้าสายหลกั 

เป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนบัสนุนการอยูร่่วมกนัของชุมชนและอุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื  

ซ่ึงจงัหวดัระยองเป็นจงัหวดัท่ีมีปัญหามลพิษดา้นต่างๆ โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางนํ้า

และอากาศ นอกจากแหล่งกาํเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมแลว้  ยงัมีแหล่งกาํเนิด

มลพิษอ่ืนๆ อีก เช่น โรงโม่ เหมือง สถานท่ีบาํบดันํ้าเสีย สถานท่ีกาํจดักากของเสีย  

และคลงันํ้ามนั รวมทั้งปัญหามลพิษท่ีเกิดจากการคมนาคมขนส่ง และปัญหาการลกัลอบท้ิง

ของเสีย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน  

จงัหวดัระยอง มีฐานเศรษฐกิจท่ีสาํคญั คือ เกษตรกรรม การท่องเท่ียว และ

อุตสาหกรรม ซ่ึงเม่ือก่อนการใชป้ระโยชนท่ี์ดินจะเนน้เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมเป็นท่ีรู้จกั

ในฐานะเมืองแห่งผลไมดี้ของภาคตะวนัออก  เช่น มงัคุด ทุเรียน เงาะ เป็นตน้ เน่ืองจาก

ความเหมาะสมของสภาพดินฟ้าอากาศท่ีเอ้ืออาํนวยและสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะสม  

นอกจากนั้น เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงาม เช่น เกาะเสมด็กเ็ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายท่ามกลาง

นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัจงัหวดัระยอง ประชากรมีรายได้
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ต่อหวัต่อปีสูงท่ีสุดของภาคตะวนัออกและของประเทศ โดยประชากรมีรายไดต่้อหวัต่อปี 

อยูท่ี่ 1,008,615 บาท ส่งผลใหเ้ร่ิมมีการเปล่ียนเป็นอุตสาหกรรมนาํการท่องเท่ียวและ

การเกษตร  ทาํใหจ้งัหวดัระยอง เกิดมีแหล่งกาํเนิดมลพิษจาํนวนเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะ

แหล่งกาํเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และยงัมีแหล่งกาํเนิดมลพิษอ่ืนๆ เช่น โรงโม่ เหมือง 

สถานท่ีบาํบดันํ้าเสีย สถานท่ีกาํจดักากของเสีย และคลงันํ้ามนั รวมทั้งปัญหามลพิษ 

ท่ีเกิดจากการคมนาคมขนส่ง ปัญหาการลกัลอบท้ิงของเสีย เป็นตน้ การจดัการคุณภาพ

แหล่งนํ้าจึงเป็นส่ิงสาํคญั เพราะใชใ้นการอุปโภคบริโภค การเกษตร การประมง และ 

การอุตสาหกรรม หากคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้ามีปัญหายอ่มทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อ

สุขภาพอนามยัของประชาชนผูใ้ชน้ํ้ าได ้ซ่ึงจงัหวดัระยองมีแหล่งนํ้าท่ีสาํคญั เช่น  

แม่นํ้าระยอง แม่นํ้าประแสร์ คลองชากหมาก คลองบางเบิด และคลองพยนู เป็นตน้  

หากมีการระบายนํ้าเสียจากแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีไม่ผา่นกระบวนการบาํบดัลงสู่คลอง

โดยตรง ยอ่มจะทาํใหคุ้ณภาพนํ้ามีแนวโนม้เส่ือมโทรมลงเร่ือยๆ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ี

จาํเป็นตอ้งไดรั้บการจดัการโดยเร็วเพือ่ป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม 

จงัหวดัระยอง จะมีการใชป้ระโยชนท่ี์ดินเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด  

โดยมีการเพาะปลูกพืชท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ยางพารา มนัสาํปะหลงั ทุเรียน สัปปะรด เป็นตน้ 

รองลงมา คือ พื้นท่ีป่าไม ้ซ่ึงพื้นท่ีป่าไมท่ี้สาํคญัของจงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติ

เขาชะเมา-เขาวง เป็นตน้ สาํหรับการใชป้ระโยชนท่ี์ดินเป็นพื้นท่ีแหล่งนํ้ามีนอ้ยท่ีสุด  

ซ่ึงมีแหล่งนํ้าสาํคญั ไดแ้ก่ แม่นํ้าระยอง และแม่นํ้าประแสร์ และอ่างเกบ็นํ้าท่ีสาํคญั 

ไดแ้ก่ อ่างเกบ็นํ้าคลองใหญ่ อ่างเกบ็นํ้าหนองปลาไหล อ่างเกบ็นํ้าดอกกราย และอ่างเกบ็นํ้า

ประแสร์ เป็นตน้  ปัจจุบนัจงัหวดัระยองมีสัดส่วนการขยายตวัของเมือง แนวโนม้ 

การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดินในจงัหวดัระยอง เป็นการใชท่ี้ดินประเภท

อุตสาหกรรมมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบริเวณ

อาํเภอเมือง อาํเภอบา้นฉาง และอาํเภอปลวกแดง สาํหรับการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน 

เพือ่เกษตรกรรม มีการลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะพื้นท่ีปลูกพชืไร่และนาขา้ว  

ในขณะท่ีพื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า โดยเฉพาะการทาํนากุง้ และไมย้นืตน้ เช่น ยางพารา 

ทุเรียน และปาลม์นํ้ามนั มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน อยา่งไรกต็าม การใชป้ระโยชนเ์พื่อ

เกษตรกรรมยงัคงสัดส่วนการใชป้ระโยชนท่ี์ดินส่วนใหญ่ของพื้นท่ีจงัหวดัระยอง 
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บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ 

 เทคโนโลย ี(Technology)  คือ การประยกุตเ์อาความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์  เช่น  

คอมพิวเตอร์  การส่ือสาร  โทรคมนาคม ตลอดจนการศึกษาพฒันาองคค์วามรู้ต่าง ๆ มา

ใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นกิจการต่าง ๆ  เช่น  ดา้นการแพทย ์ การศึกษา  เป็นตน้ 

 สารสนเทศ (Information) คือ ขอ้มูลดิบ ท่ีไดผ้า่นการประมวลผลจาก

คอมพวิเตอร์ และเป็นประโยชนต่์อการดาํเนินชีวติของมนุษย ์

 เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) คือ การประยกุตใ์ชค้วามรู้

ทางดา้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อทาํการ จดัเกบ็ คน้หา จดัส่ง กระจาย

ออก ติดตาม รวบรวม และจดัการขอ้มลูต่างๆ 

การเฝ้าระวงั คือ กระบวนการเกบ็รวบรวม เรียบเรียง วเิคราะห์และสังเคราะห์

ขอ้มลูเป็นองคค์วามรู้ และเผยแพร่ใหห้น่วยงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งเพือ่ทราบและใช้

ประโยชนอ์ยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ือง 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า คือ กระบวนการในการสาํรวจและตรวจสอบ

คุณภาพนํ้า เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มลูคุณภาพนํ้าและขอ้มลูสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งต่อการ

เปล่ียนแปลงของคุณภาพนํ้าตามวตัถุประสงคท่ี์ผูส้าํรวจตอ้งการทราบขอ้มลูท่ีไดต้อ้งมี

การบนัทึกจดัเกบ็ และประเมินผลเพือ่ติดตามแนวโนม้ของคุณภาพนํ้าอยูเ่ป็นระยะ 

พร้อมทั้งมีการรายงานผลต่อสาธารณะใหท้ราบอยูเ่สมอเพือ่ประโยชนใ์นการจดัการและ

แกไ้ขปัญหามลพษิของแหล่งนํ้า 

การบูรณาการเฝ้าระวงัคุณภาพนํ้าในพื้นท่ี มีความจาํเป็นตอ้งสาํรวจและจดัทาํ

ฐานขอ้มูลในดา้นต่างๆ ของพื้นท่ี ไดแ้ก่ ตาํแหน่งพิกดัท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ ลกัษณะทาง

กายภาพ ลกัษณะภูมิประเทศ และแผนท่ี รวมไปถึง ลกัษณะของชุมชน การใชป้ระโยชน์

ของพื้นท่ี ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคโนโลยใีนการปฏิบติังาน และขอ้มลูเหล่าน้ีควรจะมีตวัช่วย

เพื่อใหเ้กิดการรวบรวมท่ีเป็นระบบ ทนัต่อเหตุการณ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน  

มีความพร้อมท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการบริหารจดัการ การวางแผนและการตดัสินใจ ได้

รวดเร็ว  ถูกตอ้ง  และแม่นยาํมากยิง่ข้ึน สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงได ้มีขอ้มูล

ข่าวสาร และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายจากสถานท่ีหรือเวลาใดกไ็ด ้โดยเรียกใชข้อ้มลู

ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เนต็ 
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แนวคิดการใชเ้ทคโนโลยภูีมิสารสนเทศกบัการบูรณาการเฝ้าระวงัคุณภาพนํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ ช่วยใหก้ารจดัเกบ็รวบรวมขอ้มูล

มลพิษดา้นนํ้าเป็นระบบมากข้ึน 4 ระบบ ไดแ้ก่ 

1. Global Positioning System (GPS) ในการระบุตาํแหน่ง พิกดัในการสาํรวจ

ภาคสนามและทาํแผนท่ี เช่น ท่ีตั้งหมู่บา้น  สถานท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

2. Geographic information system (GIS) ในการจดัเกบ็ จดัการ วเิคราะห์ 

แสดงผลขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ ขอบเขต พื้นท่ี ท่ีตั้ง ท่ีแสดงตาํแหน่งอา้งอิงทางภูมิศาสตร์  

3. Remote Sensing (RS) ขอ้มลูจากการสาํรวจในระยะไกลทาํใหมี้ดาวเทียม

สาํรวจทรัพยากรท่ีใหภ้าพมีความละเอียดคมชดั 

4. Computer technology ในส่วนของการแสดงผลและแกไ้ขขอ้มูลการคน้หาการ

รวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ฐานขอ้มูลคุณภาพนํ้าในพื้นท่ี

ถูกจดัเก็บรวบรวมโดยระบบ 

 - GPS 

 - GIS 

 - RS 

 - Computer technology 

ผูบ้ริหารของภาครัฐ/เจา้หนา้ท่ี

เขา้ถึงขอ้มูลต่าง  ๆโดยการเรียกใช้

ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

(Mobile) 

(Smart Phone, Tablet, Notebook) 

 

ติดตามตรวจสอบ/ประเมิน

สถานการณ์มลพิษดา้นนํ้า 
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ผูบ้ริหารของภาครัฐและเจา้หนา้ท่ีสามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลคุณภาพนํ้าในพื้นท่ี 

เช่น ท่ีตั้ง สภาพแหล่งนํ้า ชุมชนโดยรอบ ติดตามการเปล่ียนแปลงของคุณภาพนํ้าใน

พื้นท่ี และจดัการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดโ้ดยง่าย โดยการเรียกใชข้อ้มูลผา่นเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตเม่ือไหร่ ท่ีไหนกไ็ด ้(Mobile) ไดแ้ก่ Smart Phone Tablet  Notebook  เป็น

ตน้ ในขณะเดียวกนัเจา้หนา้ท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันา ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทาํงานใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 

ภูมิสารสนเทศ  

จากฐานขอ้มูลคุณภาพนํ้าในพื้นท่ี สามารถนาํมาวเิคราะห์ และประเมิน

สถานการณ์มลพิษดา้นนํ้า รวมทั้งขอบเขตความรุนแรงของสภาพปัญหาและผลกระทบ

ต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อนาํไปสู่การกาํหนดมาตรการการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ทาํ

ใหทุ้กภาคส่วนสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการติดตามและประเมินผลการดาํเนินการมลพิษ

ดา้นนํ้า เกิดการการบูรณาการเฝ้าระวงัคุณภาพนํ้าจงัหวดัระยอง โดยตอ้งอาศยัความ

ร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง  

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

3.1 สามารถใชเ้ทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ ในการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มูลคุณภาพนํ้า

ในพื้นท่ี 

3.2 สามารถกาํหนดลกัษณะของการเขา้ถึงขอ้มูลสาํหรับผูใ้ชแ้ต่ละประเภท 

ขอ้มูลมีความปลอดภยั ง่ายต่อการใชง้าน 

3.3 มีฐานขอ้มูลคุณภาพนํ้าในพื้นท่ี เพื่อประเมินสถานการณ์มลพิษดา้นนํ้า 

รวมทั้งขอบเขตความรุนแรงของสภาพปัญหาและผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ 

4.1 มีฐานขอ้มูลคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีท่ีเป็นปัจจุบนั 

4.2 มาตรการการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง 
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