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                    รายงานการประชุมคณะทํางานจัดการความรู� (KM Team) ครั้งท่ี 3/2560 
        เม่ือวันศุกร,ท่ี  10 มีนาคม  2560 เวลา 09.30-12.00 น. 

ณ ห�องประชุม  ๓๐๐ ช้ัน ๓ อาคารศูนย�วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กทม. 
 

 
 
ผู�มาประชุม 
 

1.   นายธาดา  สุขะปุณพันธุ�  ท่ีปรึกษา สบอ. 
2.   นายจเร  ทองด�วง   ท่ีปรึกษา สบอ. 

 3.   นายศุภกิจ  ต�นวิบูลย�ศักด์ิ  ผู�แทน ทน. 1-9 บอ. 
4.   นายเมธัส  ยืนประพันธ�  ผู�แทน ผปน.บอ.  

 5.   นางสาวอรญา เขียวคุณา  บห.บอ. , ผู�แทน ผปบ.บอ.  
 6.   นางสาวฉววีรรณ สุดจิตร   ผู�แทน ผชน.บอ. 
 7.   นายจักรกริช  นาควิโรจน�  วต.บอ., ผู�แทน ผปข.บอ. 
 8.   นางพัชรวีร�  สุวรรณิก  พบ.บอ. ผู�แทน ผยศ.บอ.  
 9.   นายนนทวัชร� จันนุ�ย   ผู�แทน จน. ๑ บอ. 

10. นางสาวศิริพร ทวีเดช   ผู�แทน จน. 2 บอ. 
 11. นายพลฤทธิ์  เลขะวณิชย�  ผู�แทน ปค.บอ.  
 12. นายวรวฒุ ิ  บุญทอง   มอ.บอ.  
 13. นายปฏิภาณ สักลอ   ผู�แทน สพ.บอ.  
 14. นางสาวชญานันท� วีระชิงไชย  ผู�แทน วอ.บอ. 
 15. นางมัณฑณา สุจริต   วน.บอ. 
 16. นางสาวทัศนีย� แก�วมรกฏ  ผู�แทน ผน.บอ. 
 17. นางรุBงนภา   ทองศิริ   ธก.บอ.  
 18. นางสุนันท�  บุญเท่ียง  งบ.บอ. 
  19. นายไกรนิธี     รัตนธาดา           เลขานุการคณะทํางาน 
 20. วBาท่ี ร.ท. ธนาศักดา ทับโทน   ผู�ชBวยเลขานุการ  
 21. นางสาวณัฏฐพัชร ศุภธนาพันธุ�  ผู�ชBวยเลขานุการ  
  22. นายพงศ�สรัญ ชุBมชัยรัฐน�  ผู�ชBวยเลขานุการ  
  23. นายธนกฤต  เกิดใจบุญ  ผู�ชBวยเลขานุการ 
 24. นางสาวสุพัฒตรา  เลาะหนะ  ผู�ชBวยเลขานุการ 
 25. นางสาววนิดา มูลสาร   ผู�ชBวยเลขานุการ  

ผู�เข�าร4วมประชุม  

 1.   นายพัชรินทร� พิมพ�สิงห�  วิศวกรชลประทานชํานาญการ 
 2.   นายจรินทร�  คงรักษ�   นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
 3.   นางสาวสุพัตรา อ้ันจุกฉุน  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 4.   นายศิระพิสิษฐ� พัฒนพงศ�อนันต�  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 5.   นายพงศธร  ปGญญาประชุม  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 
 

6. นายวรัญชิต... 



-2- 
 
 

 6.   นายวรัญชิต  ชBวยเมือง  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 7.   นายกิตติคุณ  คะโยธา   วิศวกรชลประทาน 
 8.   นายศิววธุ  สงสุทธิต   นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 
 9.   นายพันธ�นพ  นาจะหม่ืน  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
 10. นายปHยพัฒน� เหลือโกศล  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 11. นางสาวอังสนา เกิดชูชื่น   นักจัดการงานท่ัวไป 
 12. นางสาวมนธิรา ดวงสิทธิ์   เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 13. นางสาวจีรานุช เกิดผล   วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 14. นางสาวอรพรรณ เชื้อกสิกรรม  นักจัดการงานท่ัวไป 
 15. นางสาววิราวรรณ โชคอํานวยเจริญ  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
 16. นายกฤษฎาภรณ� เลี้ยงรักษา  พนักงานท่ัวไป 
 17. นางสาวกรวิภา อาวรณ�คุม  นักจัดการงานท่ัวไป 
 18. นายวีรวฒัน�  แก�วคําเครือ  เจ�าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร� 
 19. วBาท่ี ร.ต.สมบูรณ� ทิพย�แก�ว  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 20. นางสาวสุพรรณ� บุตะเคียน  เจ�าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 
       สํานักบริหารโครงการ 
 21. นายขจร  ใบพลูทอง  วิศวกรสํารวจชํานาญการพิเศษ 
       สํานักสํารวจด�านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

ผู�ไม4มาประชุม   (ติดราชการ) 

1.   นายประยูร  เย็นใจ   ผจน.บอ. 
2.   นายสมภพ  อินตMะรักษา  ผู�แทน ผอช.ภาค  
3.   นายสุรพันธ�  อ่ินแก�ว   ผู�แทน ผอช.ภาค 
4.   นางฐิตาภา  ทุมวงษา   ฝบท.บอ. 

 5.   นางสาวกนกพร บูชาบุญ   ตค.บอ.  
 6.   นายวภิพ  ทีมสุวรรณ  ยบ.บอ.  

7.   นายสมบัต ิ  สาลีพัฒนา  พน.บอ.  
8.   นายเอกพงษ� แนBนอุดร  วศ.บอ.  

 9.  นางสาววราลักษณ� งามสมจิตร  สน.บอ. 
 10. นายสิทธิโชค ชาติมาลา  กช.บอ. 
 11. นายสมศักด์ิ  วิวิธเกยูรวงศ�  บร.บอ.  
 12. นางสาวนิโลบล   อรัณยภาค  ตป.บอ.    
 13. นายวิชญ�  ศรีวงษา   ตน.บอ.  
 14. นางจินตนา  ยิ้มจันทร�  บส.บอ.    
 15. นางณัฐวรรณ บุญงามขํา  พด.บอ.  
 16. นายสถาพร  นาคคนึง   ผู�ชBวยเลขานุการ  
 17. นางสาวปGญชิกา มูลรังษี   ผู�ชBวยเลขานุการ  
 
 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

    ผส.บอ. ติดภารกิจเรBงดBวนไมBสามารถเข�ารBวมประชุมได� จึงมอบหมายให�นายธาดา  สุขะปุณพันธุ�             
ท่ีปรึกษา สบอ. เปPนประธานในท่ีประชุม และประธานมอบหมายให�เลขานุการคณะทํางาน (KM Team) 
รายงานความก�าวหน�าในประเด็นท่ีเสนอแนะในท่ีประชุม ครั้งท่ี 2/2560 
  - นายไกรนิธี รัตนธาดา  ได�แจ�งให�ท่ีประชุมทราบวBาในเรื่องของห�องประชุมจัดการความรู� 
(KM Team) ท่ีจะใช�ในการประชุมยBอย และใช�เก็บเอกสารทางด�านวิชาการนั้น ได�นําเสนอประธานคณะทํางาน 
(KM Team) แล�ว อยูBในระหวBางดําเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2560  
 คณะทํางานจัดการความรู� (KM Team) รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 
3 กุมภาพันธ� 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห�องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอํานวยการ กรมชลประทาน  
สามเสน กทม. 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอให�ท่ีประชุมทราบ 
 3.1  องค,ความรู�ท่ีได�จากการฝCกอบรมหลักสูตร Agricultural Irrigation Planning 
and Management Technical Training ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว4างวันท่ี 10-19 มกราคม 2560 
โดย นายจรินทร,  คงรักษ, นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  
        สภาพท่ัวไปของเมือง Yichang, Jingmen และ Wuhan มณฑล Hubei 
        1) เมือง Yichang เปPนเมืองท่ีมีขนาดใหญBเปPนอันดับ 2 รองจาก Wuhan ซ่ึงเปPน
เมืองหลวงของมณฑล Hubei เมือง Yichang เปPนเมืองทBาท่ีสําคัญในการเคลื่อนย�ายสินค�าระหวBางเมืองสําคัญ
หลายเมือง ซ่ึงอุตสาหกรรมการขนสBงสินค�าและการสร�างเรือถือเปPนรายได�สําคัญของเมืองนี้ เนื่องจากมีทําเล 
ท่ีต้ังเปPนจุดเดBน และท่ีสําคัญเปPนท่ีต้ังของเข่ือนสามผา (The Three Gorges Project) ซ่ึงเปPนเข่ือนท่ีมีขนาด              
ท่ีใหญBท่ีสุดในโลก ก้ันแมBน้ําแยงซี (แมBน้ําแยงซีมีความยาวมากท่ีสุดในเอเชีย และยาวเปPนอันดับ 3 ของโลก)             
ทําให�ได�รับประโยชน�ในสBวนของภาคการทBองเท่ียวท่ีมีนักทBองเท่ียวจํานวนมากเดินทางมาท่ีเข่ือนและสถานท่ี
สําคัญอ่ืนๆ ภายในเมือง 
        2) เมือง Jingmen ต้ังอยูBบริเวณตอนกลางของมณฑล Hubei มีภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมเปPนกิจกรรมหลักของเมือง นอกจากนี้ยังถูกพัฒนาให�เปPนศูนย�กลางด�านการขนสBงบริเวณ
ตอนกลางของประเทศจีนอีกด�วย อุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ได�แกB อุตสาหกรรมปHโตรเลียม ในขณะท่ี
สินค�าเกษตรท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด ได�แกB ข�าว ฝlาย และ พืชผลิตน้ํามัน โดยมีโครงการชลประทาน Zhanghe ซ่ึงเปPน
โครงการชลประทานขนาดใหญBทําหน�าท่ีสําคัญในการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 

        3) เมือง Wuhan เปPนเมืองหลวงของมณฑล Hubei ซ่ึงเปPนศูนย�กลางท้ังทางด�าน
การค�า การลงทุน การขนสBง และเทคโนโลยี โดยเปPนท่ีต้ังของสถานท่ีสําคัญ เชBน มหาวิทยาลัย Wuhan ซ่ึงมี
ชื่อเสียงหลายด�าน รวมถึงการบริหารจัดการน้ําในระบบชลประทาน มหาวิทยาลัย Huazhong ซ่ึงมีชื่อเสียง
ทางด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี สํานักงานใหญBของบริษัทท่ีทําธุรกิจด�านการเดินเรือ รวมถึงบริษัท 
Changjiang Survey, Planning Design and Research ท่ีดําเนินธุรกิจสํารวจ วางแผน ออกแบบ และวิจัย
เก่ียวกับระบบชลประทานท่ัวโลก เมือง Wuhan เปPนเมืองท่ีได�รับความเสียหายจากเหตุน้ําทBวมอยูBเปPนประจํา 
 
 

ซ่ึงมี... 
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         ซ่ึงมีผู�เสียชีวิตจํานวนมาก และมีประชาชนท่ีเดือดร�อนจากการอพยพย�ายถ่ินหลาย
ล�านคน ซ่ึงหลังจากท่ีเข่ือนสามผา (The Three Gorges Project) เสร็จสมบูรณ�ก็ชBวยลดผลกระทบด�านความ
เสียหายจากน้ําทBวมได�อยBางมาก 

         ความสําเร็จของการบริหารจัดการน้ําของประเทศจีน 
         ประเทศจีนเปPนหนึ่งในประเทศท่ีพ่ึงพิงการประโยชน�จากทรัพยากรน้ําในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศและสร�างความอยูBดีมีสุขให�กับประชาชน ขณะเดียวกันก็ได�รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ํา 
และปGญหาน้ําทBวมเชBนเดียวกัน ซ่ึงปGญหาดังกลBาวมีแนวโน�มรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน กBอให�เกิดผลกระทบท้ังชีวิต                        
และทรัพย�สิน รวมถึงทรัพยากรตBางๆ มากมาย อันเนื่องมาจากปGจจัยท่ีสําคัญ เชBน การขยายตัวของภาวะ
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปPนต�น  ทําให�ผู�นําของประเทศหันมาให�ความสําคัญตBอการบริหาร
จัดการน้ําให�เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน เชBน ในปw พ.ศ. 2554 ได�มีการจัดทําแผนการสBงเสริมและปฏิรูปการใช�น้ํา 
และตBอมาได�จัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําในระยะยาว (พ.ศ. 2554-2563) ในปw พ.ศ.2557 มีการสBงเสริม
แนวคิด การใช�น้ําอยBางมีประสิทธิภาพ การสร�างสมดุลระหวBางความต�องการและการใช�น้ํา เปPนต�น ซ่ึงทําให�การ
บริหารจัดการน้ําในประเทศจีนเกิดการพัฒนาอยBางรวดเร็ว โดยมีรายละเอียดของความเปPนมา การพัฒนา                
และปGจจัยความสําเร็จ ดังนี้ 
            สถานการณ�ด�านทรัพยากรน้ํา 
            ความเปPนมาของการบริหารจัดการน้ํา แบBงออกเปPน 3 ชBวงเวลา ได�แกB  

    ชBวงแรก  ปw 2493-2513 มีเปlาหมายในการเพ่ิมแหลBงกักเก็บน้ําขนาดใหญB สถานี
สูบน้ํา และโครงการผันน้ําระหวBางลําน้ําตBางๆ  

    ชBวงท่ีสอง ปw 2514-2533 มีเปlาหมายในการปฏิรูประบบชลประทานท้ังในด�าน
โครงสร�างและการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกับน้ําไว�ใช� (Supply side) รวมถึงพัฒนาแนว
ทางการใช�น้ําอยBางประหยัด (Demand side) 

    ชBวงท่ีสาม ปw 2534 เปPนต�นมา เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอยBางตBอเนื่อง ความจําเปPนใน
การใช�ทรัพยากรน้ําจึงเพ่ิมข้ึนเชBนกัน ทําให�เกิดแนวคิดของการสร�างความสมดุลระหวBางการพัฒนาเศรษฐกิจกับ
การใช�ทรัพยากรน้ําอยBางยั่งยืน  

    ปGญหาด�านทรัพยากรน้ํา 
    1) ปGญหาการขาดแคลนน้ํา มีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน เชBน ในปw 2549 มีปริมาณน้ํา

ท่ีขาดแคลน 40 พันล�าน ลบ.ม. ในปw 2557 เพ่ิมเปPน 50 พันล�าน ลบ.ม. เปPนต�น ซ่ึงเกิดจากความต�องการ              
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน และการไมBมีแหลBงกักเก็บน้ํา ทําให�เกิดความเสียหายตBอผลผลิตทางด�านการเกษตรและชีวิตความ
เปPนอยูBของประชาชนเปPนอยBางมาก โดยในปw 2555 มีพ้ืนท่ีท่ีได�รับความเสียหายประมาณ 26 ล�านเฮคตาร� 
ผลผลิตด�านการเกษตรลดลงประมาณ 20 พันล�านกิโลกรัม และในปw 2559 หากคิดความเสียหายทางด�านตัวเงิน
จะมีมูลคBาประมาณ 300 พันล�านหยวน  

    2) ปGญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ํา รายงานในปw 2556 สถานการณ�น้ํา
ปนเปz{อนในเขตเมืองมีปGญหาคBอนข�างมาก โดยมี 118 เมืองท่ีต�องมีการติดตามอยBางตBอเนื่องในชBวง 2-7 ปw และ
มีจํานวนถึง 75 เมืองท่ีมีปGญหาอยูBในระดับรุนแรง และทําให�เกิดผลกระทบในด�านสิ่งแวดล�อม เชBน การขยายตัว
ของพ้ืนท่ีทะเลทราย การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การเสื่อมโทรของดิน เปPนต�น  

    3) การพัฒนาด�านชลประทาน  
        ปGญหาด�านการขาดแคลนน้ํา น้ําทBวม และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ํา 

กBอให�เกิดแนวคิดการพัฒนาระบบชลประทานให�มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีการนําความรู� 
   

  ด�าน... 
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ด�านเทคโนโลยีและแนวทางการบริหารจัดการมาปรับใช� ซ่ึงกBอให�เกิดความสําเร็จในหลายด�าน เชBน ปริมาณน้ําใน
ระบบชลประทานมีมากถึง 700 พันล�าน ลบ.ม. ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเปPน 6 เทBาจากในปw พ.ศ. 2492 และปGญหาความ             
ขาดแคลนน้ําลดลงท้ังในสBวนของเขตเมืองและเขตชนบทเนื่องจากมีแหลBงกักเก็บน้ําเพ่ิมข้ึน  
       - พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมจาก 0.16 ล�านเฮคตาร� (ปw 2492) เปPน 0.62 ล�านเฮคตาร� 
(ปw 2557) ซ่ึงเปPนอันดับหนึ่งของโลก โดยพ้ืนท่ีชลประทานดังกลBาวคิดเปPนร�อยละ 53.8 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูก             
ท้ังประเทศ  

      - พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึนอยBางตBอเนื่องสBงผลทําให�เกิดผลผลิตอาหารท่ีเพียงพอ
และชBวยสร�างความม่ันคงด�านอาหารให�กับประเทศ  
      - ประสิทธิภาพการใช�น้ําของพืชเพ่ิมจาก 0.5 กิโลกรัมตBอ ลบ.ม. เปPน 1.2 กิโลกรัม
ตBอ ลบ.ม.  
   ความสําเร็จการบริหารจัดการน้ํา 

   1) การมีเปlาหมายของการพัฒนาท่ีชัดเจน รวมถึงการติดตามและคาดการสถานการณ�
อยBางตBอเนื่อง โดยในปw 2573 มีการต้ังเปlาหมายท่ีจะลดระดับการขาดแคลนน้ําลงเหลือ 13 พันล�าน ลบ.ม. 
โดยการพัฒนาทรัพยากรน้ําให�ได�ถึงร�อยละ 25.4 และในปw 2593 ความต�องใช�น้ําและปริมาณน้ําต�องมีความ
สมดุลกัน และการพัฒนาทรัพยากรน้ําจะเพ่ิมเปPนร�อยละ 25.4  

   แนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ําอยBางยั่งยืน 
   1) การจํากัดการใช�ทรัพยากรน้ํา 
   2) การจัดสรรทรัพยากรน้ําให�เกิดประโยชน�สูงสุด 
   3) การสBงเสริมให�เกิดการใช�น้ําอยBางประหยัด 
   4) การอนุรักษ�ทรัพยากรน้ํา 
   5) การปlองกันและฟz{นฟูระบบนิเวศทางน้ํา  
   6) การพัฒนาแหลBงน้ํา 
   แนวคิดในการจัดการชลประทานยุคใหมB 
   การชลประทานสมัยใหมBเปPนกระบวนการทางเทคนิคและการบริหารจัดการรBวมกับ

การจัดระเบียบองค�กร โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�การใช�ประโยชน�จากทรัพยากรอันสูงสุด (แรงงาน, เศรษฐกิจ, 
สิ่งแวดล�อม) และพัฒนาการสBงน้ําเพ่ือการชลประทาน ซ่ึงองค�กรท่ีมีหน�าท่ีบริหารจัดการน้ําเพ่ือการชลประทาน
นั้นจําเปPนต�องเน�นการให�บริการโดยมีผู�ใช�น้ําเปPนศูนย�กลางโดยจําเปPนต�องนําเทคโนโลยีและเทคนิคสมัยใหมB
เพ่ือให�การใช�น้ํามีประสิทธิภาพและประหยัดสูงสุดนวัตกรรมและเครื่องมือตBางๆถูกนํามาประยุกต�ใช�อยBางเปPน
ระบบเพ่ือให�การใช�น้ําสําหรับการชลประทานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกไปจากระบบสBงน้ําชลประทานแล�ว
ยังรวมไปถึงระบบการระบายน้ํา การบริหารจัดการภายใต�การเปลี่ยนแปลง ประกอบกับการรักษา
สภาพแวดล�อม  

   แนวทางการประหยัดน้ําชลประทานออกเปPน 4 ด�าน ดังนี้ 
   1) Effective irrigation system (ระบบชลประทานท่ีมีประสิทธิภาพ)  
   2) Advanced technique and equipment system (การประยุกต�ใช�อุปกรณ�และ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย) 
   3) Perfect management and service system (การบริหารจัดการท่ีทันสมัยและมีระบบ)  
   4) Sound drought risk response system (ระบบการเฝlาระวังและจัดการภัยแล�งท่ีดี)  

 
ระบบ... 
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  ระบบการปลูกข�าวเพ่ือการประหยัดน้ํา 
  เทคนิคการทํานาแบบเปwยกสลับแห�งแกล�งข�าว (Alternative Wetting and drying) คือ
การปลBอยให�ข�าวขาดน้ําในชBวงเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือประหยัดน้ําและกระตุ�นให�ราก-ลําต�นข�าวแข็งแรง โดยใน 
แตBละพ้ืนท่ีการเพาะปลูกท่ีมีสภาพดินและการระเหยท่ีแตกตBางกัน จึงมีวิธีการและเทคนิคการให�น้ําข�าว                    
ท่ีแตกตBางกันออกไปเชBนกัน โดยท่ัวไปมี 3 วิธีท่ีนิยมใช�ในประเทศจีน ดังนี้ 
   วิธีท่ี 1 คือการให�น้ําหลBอเลี้ยงด�านบนผิวดินอยูBตลอดเวลาโดยมีระดับการเติมน้ํา เม่ือระดับน้ํา
ในแปลงนาอยูBท่ีประมาณ 1-2 เซนติเมตรเหนือระดับพ้ืนดิน  

   วิธีท่ี 2 คือการปลBอยให�น้ําแห�งถึงระดับพ้ืนดินกBอนแล�วจึงเติมน้ําเข�าสูBแปลงนา  
   วิธีท่ี 3 คือการปลBอยให�น้ําแห�งตํ่ากวBาระดับพ้ืนดิน (ประมาณ 3 วัน) กBอนแล�วจึงเติมน้ําเข�า           

สูBแปลงนา  
        จากการศึกษาพบวBาวิธีการทํานาแบบเปwยกสลับแห�งแกล�งข�าว นอกจากจะชBวยประหยัดน้ํา

แล�วยังเพ่ิมอัตราสBวนผลผลิตข�าวตBอไรBอีกด�วยจึงถือวBาเปPนวิธีการท่ีเริ่มแพรBหลายในเขตปลูกข�าวในพ้ืนท่ี
ชลประทานในประเทศจีนอยBางมากมาย นอกจากนี้เทคนิคการทํานาแบบเปwยกสลับแห�งแกล�งข�าว หากได�รับการ
พัฒนารBวมกับระบบชลประทานยุคใหมBท่ีมีการนําเทคโนโลยีและระบบข�อมูลมาชBวยในการบริหารจัดการแล�วจะ
ทําให�การประหยัดน้ํามีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน ยกตัวอยBางเชBน การนําระบบการพยากรณ�อากาศเข�ามาชBวยในการ
ออกแบบระบบการให�น้ํา การใช�เซนเซอร�ตรวจวัดความชื้นในดินเพ่ือเปPนตัวสBงสัญญาณการเปHด-ปHดระบบให�น้ํา
แบบอัตโนมัติแกBพืช 

       โครงการ Changjang River Flood Protection Physical Model  
       เปPนการสร�างแบบจําลองทางกายภาพเพ่ือจําลองและศึกษาสภาพการไหลของน้ําและ

ผลกระทบอ่ืนๆ เชBน การไหลของตะกอน ความม่ันคงของตลิ่งท�ายน้ํา จากการพัฒนาโครงการ Three Gorges 
Dam Project เพ่ือนํามาวิเคราะห�หามาตรการปlองกันด�านนโยบายท่ีเหมาะสมตBอไป โดยจะเปPนการศึกษาควบคูB
ไปกับแบบจําลองทางคณิตศาสตร�เพ่ือวิเคราะห�หาตําแหนBง สาเหตุ และมาตรการปlองกันน้ําทBวมท่ีเหมาะสม            
ซ่ึงแบบจําลองนี้มีมาตราสBวนในแนวราบท่ี 1:400 และมาตราสBวนในแนวด่ิงท่ี 1:100 (รูปท่ี 4-1 แสดงพ้ืนท่ี
แบบจําลองทางกายภาพของแมBน้ํา Changjing) ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณสองข�างแมBน้ํา Changjing ต้ังแตBเมือง 
Zhichengถึงเมือง LoushanคิดเปPนระยะทางจริงกวBา 380 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังสามารถจําลองคุณสมบัติตBางๆ
ของลําน้ําในกรณีตBางๆ ได�แกB  

       - Water Sediment Movement 
       - Flood Protection situation and Countermeasures  
       - River and Lake ecological restoration 
       - Control of Hydraulic Works 
       - Water ecological environment 
       ประโยชน�ท่ีได�จากการศึกษาดูงาน 
        1)  ได�แลกเปลี่ยนและเรียนรู�รูปแบบและความสําเร็จกลไกการบริหารจัดการน้ําของ

ประเทศจีนท้ังในด�านนโยบาย การพัฒนางานวิจัยและการตรวจวัดติดตามการประเมินผล  
        2) มีความเข�าใจระบบการชลประทานยุคใหมBท่ีทําให�การใช�น้ําท่ีมีประสิทธิภาพและให�ผล

ผลิตสูง  
       3) ได�รับความรู�ด�านแนวคิดในการทดลองและวิจัยด�านวิศวกรรมชลประทานและวิศวกรรม

ทรัพยากรน้ํา 
   

การนํา... 
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         การนําผลการศึกษาดูงานมาปรับใช�กับประเทศไทย 
        1) สามารถนําความรู�จากฝ�กปฏิบัติและแลกเปลี่ยนองค�ความรู�มาใช�ในการกําหนด

นโยบายด�านการบริหารจัดการน้ําและการชลประทานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหBงชาติ คณะกรรมาธิการ
แมBน้ําโขง และคณะกรรมการลุBมน้ํา  

        2) สามารถนําความรู�มาประยุกต�ใช�ในพัฒนาระบบตรวจวัดและติดตามสถานการณ�น้ํา             
เพ่ือรองรับการดําเนินการของศูนย�ข�อมูลน้ําแหBงชาติ  

       3) สามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปพัฒนางานวิจัยด�านบริหารจัดการน้ําเพ่ือบรรเทาปGญหา
อุทกภัยและปGญหาภัยแล�งในอนาคตตBอไป  

   ข�อเสนอแนะในท่ีประชุม 
   1) ประธานข�อเสนอแนะให�เน�นในสBวนท่ีจะนํามาประยุกต�ใช�ในการทํางาน และในสBวน

ของการนําเสนอให�แยกหมวดหมูB ภาพประกอบการบรรยาย เพ่ือนําเสนอ VDO หน�าห�องประชุมการจัดการ
ความรู� (KM) สบอ. ชั้น 3 อาคารอํานวยการ กรมชลประทาน  

   2) นางสาวอรญา  เขียวคุณา บห.บอ. ในวิธีการทํานาเปwยกสลับแห�งและการประหยัดน้ํา
ในประเทศจีนแตกตBางกับประเทศไทยอยBางไร 

    - นายจรินทร� คงรักษ� การให�น้ําของจีนมี 3 วิธี แตBในประเทศไทยวิธีท่ีได�รับการนิยม
มากท่ีสุดจะใช� 2 วิธี คือ ในระยะข�าวแตกกอ กับระยะข�าวต้ังท�อง และเรื่องการประหยัดน้ําในประเทศไทยของ
ผลการวิจัยของสถานีทดลองการใช�น้ําชลประทานท่ี 3 การประหยัดน้ําลดลง 7-30%  

  3.2 องค,ความรู�ท่ีได�จากการฝCกอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร�อมเพ่ือก�าวเข�าสู4ประเทศ
ไทย 4.0" สําหรับบุคลากรภาครัฐ โดย นางพัชรวีร,  สุวรรณิก พบ.บอ. 
      วิวัฒนาการ 
      การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 1 พบเครื่องจักรทําการผลิต ด�วยพลังน้ําและไอน้ํา 
      การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 2 การผลิตขนานใหญB (mass production) ด�วยพลังงานไฟฟlา 
      การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 3 การนําเอาระบบ electronics และ IT มาชBวยทําการผลิต
แบบ automate production 
      การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 “digital revolution” โลกของ Cyber กับวัตถุท่ีเปPนจริง
จะมาบูรณาการหลอมรวมกัน 
       วาระขับเคลื่อน Thailand 4.0 
      - เตรียมคนไทย 4.0 เพ่ือก�าวสูBโลกท่ีหนึ่ง 
      - พัฒนาคลัสเตอร�เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแหBงอนาคต 
       - บBมเพาะผู�ประกอบการและพัฒนาเครือขBายวิสาหกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรมเพาะ
เครือขBายวิสาหกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม 
       - การเสริมความเข�มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผBานกลไกของ 18 กลุBมจังหวัด และ 
76 จังหวัด 
       - บูรณาการอาเซียน เชื่อประเทศไทยสูBประชาคมโลก 
       โมเดลขับเคลื่อนสูBความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
       1) โชติชBวงชัชวาล ปw พ.ศ. 2524 ประเทศไทยสามารถนํากMาซธรรมชาติจากอBาวไทยมาใช�
ประโยชน�ทดแทนเชื้อเพลิงซ่ึงมีราคาแพงได�เปPนครั้งแรก และนับเปPนจุดเริ่มต�นแหBงการพัฒนาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศสูBยุคโชติชBวงชัชวาลอยBางแท�จริง 

2) เปลี่ยนสนามรบ... 
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       ๒) เปลี่ยนสนามรบเปPนสนามการค�า เปPนการทูตแนวใหมBโดยทําให�ประเทศท่ีมีอุดมการณ�
และระบอบการปกครองตBางกัน หันมารBวมมือกันในด�านท่ีไมBมีความขัดแย�งกันได� นั้นก็คือทางด�านเศรษฐกิจ ซ่ึง
ทําให�ทุกประเทศในอินโด จึงหันมาเจรจาหารือกับไทยด�านการค�า การลงทุน นอกจากนี้แนวคิดดังกลBาวยัง
นําไปสูBการสร�างสันติภาพในภูมิภาค โดยไทยได�เข�าไปชBวยเหลือในการเจรจา นําสันติภาพมาสูBกัมพูชาเปPน
ผลสําเร็จ 
       3) Thailand 4.0 นําพาประเทศให�หลุดพ�นจากกับดักประเทศรายได�ปานกลางกับดัก
ความเหลื่อมล้ําและกับดักความไมBสมดุลในการพัฒนาพร�อมๆ กับปฏิรูปประเทศไทยสูBความม่ันคง ม่ังค่ัง และ
ยั่งยืนอยBางเปPนรูปธรรม ด�วยการสร�างความเข�มแข็งจากภายในขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผBานกลไกประชารัฐ จนสามารถเปPนประเทศโลกท่ีหนึ่งในศตวรรษท่ี 21 
       ทักษะท่ีจะเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด 
       - ความคิดสร�างสรรค� (Creativity) จะมาเปPนอันดับหนึ่งในสาม 
       - Robots จะชBวยเราทํางานได�ดีข้ึน แตBยังไมBสามารถคิดแบบคนได� 
      - ทักษะการเจรจาตBอรอง (Negotiation) และ ความสามารถในการยืดหยุBน (Flexibility) 
ท่ีเคยสําคัญมากในปw 2015 จะลดความสําคัญลงไป เพราะเทคโนโลยีสมัยใหมBสามารถใช�มวลข�อมูลจํานวนมาก
มาชBวยในการตัดสินใจของเรา 
      - ในอีกไมBก่ีปwข�างหน�า AI (Artificial Intelligence machines)จะเปPนสBวนหนึ่งของ
คณะกรรมการผู�จัดการบริษัท 
      - Active Listening ซ่ึงเคยเปPนทักษะสําคัญ จะถูกแทนท่ีด�วย EI (Emotional 
Intelligence)  
      ทักษะท่ีสําคัญ 10 ประการของการทํางานในอนาคต 2020 
      1. Sense making มี Sense ท่ีหุBนยนต�ไมBมี 
   2. Social intelligence มีทักษะทางสังคมในการทํางานรBวมกับคนอ่ืน    
   3. Novel and Adaptive thinking  สามารถคิดสิ่งใหมBๆ แก�ไขปGญหาได� 
   4. Cross Cultural Competency สามารถทํางานได�ในหลากวัฒนธรรม 
   5. Computational thinkingสามารถคิดคํานวณและให�เหตุผลบนฐานข�อมูล 
   6. New Media Literacy  สามารถใช�การสื่อสารรูปแบบใหมBๆ ชักจูงใจคน 
   7. Transdisciplinary  สามารถเรียนรู�เข�าใจสหวิทยาการ 
   8. Design Mindset สามารถคิดสิ่งใหมBๆ แก�ไขปGญหาได�  สามารถคิดออกแบบการทํางาน
ให�บรรลุเปlาหมายได� 
   9. Cognitive load management  เลือกใช�ข�อมูลและเทคนิค/เครื่องมือชBวยคิดอยBาง
เหมาะสม 
   10. Virtual collaboration สามารถทํางานประสานงานเปPนทีมได�แม�ในโลกเสมือนจริง  
   การปฏิวัติการเรียนรู�ในองค�การ การเรียนรู�ในยุค 4.0 
   - จะต�องเข�าใจผู�เรียนรู�ยุคใหมB Modern learner   -สูตร 70:20:10 แพรBหลายมากข้ึน 
   - ต�องประยุกต� design thinking มาชBวยในการ ออกแบบกระบวนการเรียนรู�ของคน แบบ 
end-to-end L&D โดยประยุกต� 4Es of Learning  
   - การเรียนรู�แบบเน�น “ประสบการณ�” “การแลกเปลี่ยนเรียนรู�” และ “การเรียนรู�แบบ
Digital” จะเพ่ิมมากข้ึน 
 
 

ผู�เรียนรู�... 
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   ผู�เรียนรู�สมัยใหมBมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   1) เรียนรู�ตามท่ีตนเองต�องการ 
   ๒) เรียนรู�บน Online และ Search Engine 
   ๓) เรียนรู�ได�ทุกท่ี ทุกเวลา 
   ๔) สามารถทํางานไปด�วย และแลกเปลี่ยนเรียนรู�ไปกับเพ่ือนรBวมงานได� 
   ๕) สามารถ Upgrade ความรู�และทักษะได�ตลอดเวลา 
     ข�อแนะนําสําหรับผู�บริหารเพ่ือเตรียมพร�อมสูBยุค 4.0 
   - ต�องเปPนผู�นําและเชี่ยวชาญด�าน Digital ในทุกๆ ด�าน 
   - ต�องสามารถ Disrupt ตัวเอง 
   - ต�องสBงเสริมความคิดสร�างสรรค�และการสร�างนวัตกรรม 
   - ต�องสร�าง สนับสนุนให�เกิดกระบวนการเปลี่ยนผBานท่ีราบรื่น (Smooth transition) 
   - ต�องสามารถเชื่อประสานกับภาคีท่ีเก่ียวข�อง 
   - ธรรมาภิบาล โปรBงใส ตรวจสอบได� พร�อมรับผิดชอบ 
   แนวทางการบริหารจัดการในแตBละยุค 

 

   เกษตรกรรม   อุตสาหกรรมกรรมเบา         อุตสาหกรรมกรรมหนัก        เศรษฐกิจนวัตกรรม 

คBานิยม ญาติพ่ีน�อง อุปถมภ� กฎระเบียบ ความมีวินัย คุณภาพ มาตรฐาน ความคิดสร�างสรรค� 
นวัตกรรม 

เทคโนโลยี - เอกสาร พิมพ�ดีด PC IT,Internet Digital, Internet of 
Things 

สไตล�การบริหารจัดการ ตามธรรมชาติ เน�นประสิทธิภาพ Doing 
things right 

เน�นประสิทธิพล Doing 
the right  

เรียนรู� นวัตกรรม 

โครงสร�าง เครือญาติ ตามสายการบังคับบัญชา ซับซ�อน เครือขBายที่มีพลวัต 
บุคลากร ตามอาวุโส ทําตามคําส่ัง/ตามหน�าที่ 

Functional 
ทําตาม KPI 

Performanc-based 
กล�าทําสิ่งแปลกใหมB 
Innovation’DNA 

ผู�บริหาร Traditional Transactional Transformational Wise Leadership 
 

Thailand 1.0 Thailand 2.0 Thailand 3.0 Thailand 4.0 

 
 
    ทักษะ 10 ประการในอนาคตท่ีทุกคนควรต�องมี 
   1) พูดภาษาตBางประเทศให�ได�อยBางน�อย 1 ภาษา 
   ๒) แก�ปGญหาเกBงและคิดให�ได�อยBางมีเหตุผล 
   ๓) สามารถบริหารจัดการข�อมูล สารสนเทศ และความรู�ท่ีซับซ�อนได�ด�วย Digital tech 
   ๔) สามารถสื่อสารท้ังด�านการเขียน การพูด และดิจิทัลได�อยBางมีประสิทธิภาพ 
   ๕) เข�าใจเปPนผู�ประกอบการ 
   ๖) เข�าใจโลกาภิวัฒน� 
   ๗) เปPนคน high-tech sawy 
   ๘) สามารถจัดการกับทีมงานท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
   9) Leaming how to cade 
 
 
 

วิสัยทัศน�... 
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   วิสัยทัศน�ตาม (รBาง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปw พ.ศ.2560-2564 
   - Government Integration การบูรณาการเชื่อมโยงข�อมูลและการดําเนินงานระหวBาง
หนBวยงาน  
   - Citizen-centric Services การยกระดับบริการภาครัฐให�ตรงกับความต�องการของ
ประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงอยูBตลอดเวลา 
   - Smart Operation การนําเทคโนโลยีและอุปกรณ�ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีมี
การใช�เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม 
   - Driven Transformation ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสูBรัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของ
บุคลากรภาครัฐ  
   การเปHดเผยข�อมูลภาครัฐ Open Government Data 
   1. Complete: ข�อมูลสาธารณะท้ังหมดต�องเปHดเผยตBอสาธารณชนยกเว�น ความม่ันคง 
ความเปPนสBวนตัว   
   2. Primary: เปHดเผยข�อมูลพ้ืนฐานท่ี ไมBผBานกระบวนการวิเคราะห�หรือสังเคราะห�ใดๆ  
   3. Timely: เปHดเผยข�อมูลอยBางรวดเร็ว และทันตBอเหตุการณ�เพ่ือรักษาคุณคBาของข�อมูล 
   4. Accessible: ต�องเปHดเผยข�อมูลอยBางกว�างขวาง โดยประชาชนสามารถเข�าถึงได�
โดยสะดวก  
   5. Machine Processable: อยูBในรูปแบบที่สามารถนําไปวิเคราะห�โดยอุปกรณ�
อิเล็กทรอนิกส�หรือดิจิทัลได� 
   6. Non-Discriminatory: เปHดเผยข�อมูลให�แกBประชาชนอยBางเสมอภาค 
   7. Non-Proprietary: ข�อมูลอยูBในรูปแบบท่ีไมBมีใครเปPนเจ�าของหรือควบคุมได�แตBเพียงคน
เดียวหรือกลุBมเดียว 
   8. License-free ข�อมูลต�องไมBมีข�อห�ามในเรื่องสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค�า หรือ
ข�อจํากัดในเชิงการค�า     

 3.3 องค,ความรู�ท่ีได�จากการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห4งชาติ : 
GEOINFOTECH 2017 ระหว4างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ, 2560 โดย ว4าที่ ร.ท.ธนาศักดา  ทับโทน                   
นักอุทกวิทยาชํานาญการพิเศษ  

  การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแหBงชาติ GEOINFOTECH เปPน
เวทีสําหรับการเสนอและเผยแพรBผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา จากหนBวยงานของรัฐ
และเอกชน เปPนการแสดงความก�าวหน�าของเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนความรู�และความ
คิดเห็นท่ีเปPนประโยชน�ตBอการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังสะสมประสบการณ�และความเชี่ยวชาญในการประยุกต�ใช�
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสูBการเพ่ิมคุณภาพชีวิตสร�างรายได�และสร�างงานแกBประชาชน
ทุกระดับ เพ่ือให�เกิดการพัฒนาประเทศอยBางยั่งยืน 
  วัตถุประสงค� 
  1) เพ่ือให�ผู�เข�ารBวมประชุมวิชาการ ได�รับทราบความก�าวหน�าของเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ 
  2)  เ พ่ือสB ง เสริมและสนับสนุนให�นั กวิชาการ นักวิจั ย  นิสิตและนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา หนBวยงานของรัฐ และเอกชน นําเสนอ เผยแพรBผลงานวิจัย 
 
 

3) เพ่ือให�... 



-11- 
 

  3) เพ่ือให�ผู�เข�ารBวมประชุมวิชาการ ได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�และความคิดเห็นท่ีเปPนประโยชน�
ตBอการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังสะสมประสบการณ�เก่ียวกับการประยุกต�ใช�เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศใน
สาขาตBางๆ ในระดับชาติและนานาชาติ 
  4) เพ่ือสBงเสริมให�มีการนําเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต�ใช�ในหนBวยงาน
ตBางๆ ท่ีเก่ียวข�องมากยิ่งข้ึน 
  การเสวนาภูมิสารสนเทศกับการแก�ปGญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอยBางยั่งยืน 
  - นายกฤษณ� ธนาวณิช รองผู�วBาราชการจังหวัดเชียงใหมB การเติบโตเมือง ปGญหา
สิ่งแวดล�อม 
  - นายประสงค� ประทีปเพ่ิมพงษ� กรรมการบริหาร บริษัท I-bitz ใช� Mis บริหารจัดการ 
SME & Social Enterprisc แก�ปGญหาสิ่งแวดล�อม 
  - นายโอฬาริก ศรีวงศ� กรรมการบริหาร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย คนรุBนใหมB
ใสBใจสิ่งแวดล�อม ความรBวมมือ 
  - นายธีรุตม� นิมโนธรรม ผู�สื่อขBาว สถานีโทรทัศน� ไทยทีวีสีชBอง 3 บทบาทการมีสBวนรBวม 
ชั่วคราว หรือยั่งยืน 
  - ดร.ภราดร สุรีย�พงษ� วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหมB Startup 
& Social Enterprise แก�ไขสิ่งแวดล�อม 
  เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีเข�าถึงจากระยะไกลถBายทอดติดตาม ระบุตําแหนBง จัดเก็บ
ฐานข�อมูล จัดการ วิเคราะห� ตัดสินใจเร็ว ถูกต�อง ตลอดจนการพัฒนาสูBความยั่งยืน สามารถใช�บริการดาวเทียมได� ดังนี้ 
  1) INOW บุคคลสามารถทราบท่ีอยูB ค�นหากัน ระบุพิกัดเคลื่อนท่ี 
  2) Detective Go ชBวยเหลือสังคมค�นหาคนสัตว�สิ่งของเขตอันตราย 
  3) AirNoiseReport แจ�งเตือนมลพิษ อากาศ เสียง 
  4) AutoBuddy หาศูนย�บริการซBอมรถ ประกัน พิกัด อุบัติเหตุ รถเสียพูดคุยได� 
  5) PointzNet พลังงาน 3 ประสาน Social IOT-internet Thing Data ชBวยจัดการ 
ทรัพยากรแก�ปGญหาสิ่งแวดล�อม 
  6) เทคโนโลยี GPS ใช�สําหรับติดตามการเดินเรือ ในนBานน้ํา สัญชาติ เรือ เริ่มอกกเดินทาง 
ประเภท สิ่งลําเลียง เปPนต�น 
  โครงการ LesaSat  เปPนโครงการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก (Nano-satellite) เพ่ือให�
เยาวชนได�มีสBวนรBวม ภายใต�การสนับสนุนของศูนย�การเรียนรู�วิทยาศาสตร�โลกและดาราศาสตร� และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ โดยจะปฏิบัติภารกิจ Date Stored and Forward รBวมกับ
เครือขBายดาวเทียมและสถานีรับสัญญาณภาคพ้ืนในประเทศตBางๆ โดยมีมหาวิทยาลัยโตเกียว (University of 
Tokyo) เปPนผู�ประสาน และมีเปlาหมายในการปลBอยดาวเทียมจากห�องปฏิบัติการ Kibo Laboratory บนสถานี
อวกาศนานาชาติ โดยมีองค�การสํารวจอวกาศญ่ีปุ�น (JAXA) เปPนผู�ให�คําแนะนํา 
  การพัฒนาและข�อคิดเห็นจากเวที G-CON/GEO 
  1) โลกก�าวเข�าสูBยุกต� เซนเซอร� การพัฒนาบนความยั่งยืน  
  ๒) จงใช�ใจมากBอน เพ่ือการบูรณาการ..ตอบโจทย�ปGญหาเพ่ือประชาชนเสียงประชาชน 
  ๓) นักคิดนักพัฒนามากมาย แตBไมBถูกนําไปใช� ไมBตอบโจทย�ประชาชน 
  ๔) จงมีใจท่ีจะทํางานรBวมกัน เพ่ือสูBยุค Open Data(copy /หวง) 
  ๕) การแบBงปGนข�อมูลสาธารณะ ตัวบBงบอกความสามารถองค�กร(แชร�มาก) 
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