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สารจากผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู 
สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

 ประเทศไทยเคยประสบการณกับปญหาอุทกภัยครั้งใหญป 2538  
ป 2549 และป 2554 ครั้งแลวครั้งเลา ซึ่งแนวโนมอาจจะเกิดภัยพิบัตินี้ข้ึนอีกหรือไมนั้น
ทุกภาคสวนตองมีความต่ืนตัวและใหความสําคัญกับปญหาดังกลาวมากข้ึน 
การวิเคราะหสถานการณน้ําทวมท่ีเกิดข้ึนและแนวโนมในอนาคตจําเปนตองศึกษาโดย
ใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหมาใชเปนเกณฑในการประเมินสถานการณน้ํา
จากขอมูล ณ เวลาปจจุบันซึ่งแบบจําลอง  SOBEK เปนแบบจําลองทางอุทกพลศาสตรและอุทกวิทยา  
(Hydrodynamic and Hydrologic Model) ท่ีพัฒนาข้ึนโดยการรวมมือของสถาบัน  Deltares กับสถาบัน
การบริหารจัดการน้ําบนดินและการบําบัดน้ําเสียแหงประเทศเนเธอรแลนด ( RIZA) สามารถจําลองการไหล
ของน้ําในลําน้ําท้ัง 1 มิติและ1/2 มิติและสามารถจําลองน้ําทาจากขอมูลฝนซึ่งในแบบจําลอง  SOBEK มี
แบบจําลองน้ําฝน-น้ําทารวมอยูดวยแบบจําลองนี้เปนแบบจําลองท่ีมีประสิทธิภาพ ดานการจําลองสภาพการ
เกิดน้ําทาจากน้ําฝน จําลองสภาพการไหลของน้ําในลําน้ําท่ีราบลุมริมตล่ิงและพื้นท่ีน้ําทวมและทําการเช่ือมโยง
การไหลระหวางปริมาณน้ําไหลนองในบริเวณท่ีราบลุม ท่ีมีการเกิดน้ําทวมรวมกับการไหลของน้ําในลําน้ํา
ลักษณะการใชงานในการนําเขาขอมูลและการแปรผลการคํานวณนั้นไมยุงยากและเขาใจงาย 

โครงการจางจัดทําระบบควบคุมอัตโนมัติระบบแมขายและปรับปรุงหองฝกอบรมกรมชลประทานปาก
เกร็ด ไดดําเนินการสงขาราชการ 6 ทาน เขารวมฝกอบรมแบบจําลอง SOBEK ณ ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
เปนระยะเวลา 35 วันประกอบดวย นายชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษนายกรต
สุวรรณโพธิ์สุวรรณ วิศวกรชลประทานชํานาญการ นายจีรภัทร เตชะกุลชัยนันต วิศวกรชลประทานชํานาญ
การนายเมธาฤทธิ์ แนมสัย วิศวกรโยธาชํานาญการ นางสาวภารดี สุนทรโรจน วิศวกรโยธาปฏิบัติการและ
นางสาวกาญจนวรรณ นิลกลัด วิศวกรชลประทานปฏิบัติการซึ่งวัตถุประสงคในการเขาอบรมแบบจําลอง 
SOBEK ครั้งนี้ เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูในเชิงทฤษฎีเทคนิคตางๆ เกี่ยวกับแบบจําลอง  SOBEK 
และแบบจําลองอื่นๆท่ีเกี่ยวของจากผูท่ีมีประสบการณโดยหวังวาจะเปนประโยชนในการถายทอดเทคโนโลยี
เกี่ยวกับแบบจําลองดานการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน ใหการเขาสูไทยแลนด  4.0 และตอยอดสู
โครงการวิจัยเพื่อชวยในการตัดสินใจการบริหารจัดการในลุมน้ําของประเทศไทยตอไป 
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แบบจําลองทางอุทกพลศาสตรและอุทกวิทยา (SOBEK) 

1. ความเปนมา 
สืบเนื่องจากเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2555 รัฐบาลไทยโดยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ไดลงนามความรวมมือดานการบริหารจัดการอุทกภัย รวมกับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรเนเธอรแลนดโดย
StichtingDeltares ณ หอประชุมชูชาติ กําภู กรมชลประทานปากเกร็ดสําหรับความรวมมือในครั้งนี้เปนการ
ประสานความรวมมือโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกรม
ชลประทาน สํานักบริหารน้ําและอุทกวิทยา สํานักวิจัยและพัฒนา โดยสถาบันพัฒนาการชลประทานและ
สวัสดิการวิทยาลัยการชลประทาน ดําเนินการสรางยุทธศาสตรนโยบายแผนปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพอยาง
ยั่งยืน เพื่อจัดการความเส่ียงภัยอันเกิดจากน้ําในพื้นท่ีลุมน้ําเจาพระยา พรอมท้ังบูรณาการความรวมมือกับ
หนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ําตอไป โดยภายใตความรวมมือดังกลาวกรมชลประทานเปน
ผูดําเนินการจัดต้ังคณะทํางานจัดหาขอมูลและวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของการดําเนินการตางๆและอํานวยความ
สะดวกเพื่อสนับสนุนการดําเนินการ 

 
1.1 รูปแสดงการลงนาม MOU ระหวางกรมชลประทานกับเนเธอรแลนด  

เร่ือง การพัฒนาแนวทางบรรเทาอุทกภัยลุมเจาพระยา 

 ในขณะท่ี StichtingDeltares ประเทศเนเธอรแลนดจะเปนผูชวยในการวิเคราะหขอมูลจัดหาและให
คําแนะนําวิธีการพยากรณดานอุตุ-อุทกวิทยาระบบการเตือนภัยพรอมท้ังจัดหาโปรแกรมและจัดฝกอบรมการ
ใชงาน SOBEK และ Delft-FEWS แบบใชงานไดหลายผูใชงานและไมเสียคาใชจายและใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
มาตรการท้ังแบบใชส่ิงกอสรางและไมใชส่ิงกอสรางท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการปองกันและบรรเทาภัยจาก
อุทกภัยและภัยแลงรวมท้ังชวยจัดหาแหลงเงินทุนอีกดวย 

 
2. สถาบัน Deltares 

 สถาบัน Deltares เดิมใชช่ือวา  Delft Hydraulics ต้ังอยูในเมือง
Delft ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด เปนสถาบันอิสระสําหรับการวิจัย
ประยุกตในทางดานน้ําและใตผิวดินทํางานเกี่ยวกับการแกไขปญหาพัฒนา
นวัตกรรมและแอพพลิเคชันตางๆสําหรับส่ิงแวดลอมสังคมและคนท่ัวโลก
ไดใชงานโดยมุงเนนในพื้นท่ีปากแมน้ําชายฝงทะเลและลุมน้ําทางสถาบันฯ
มีผูเช่ียวชาญหลากหลายองคความรูไดแก 
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  1) Adaptive Delta Planning ทางสถาบันฯเนนประยุกตศาสตรความรูเชิงเทคนิคเกี่ยวกับ
น้ําผิวดิน น้ําใตดิน และโครงสรางพื้นฐานรวมกับฝายรัฐบาลนโยบายตางๆท่ีจะชวยแกไขปญหาอันซับซอน
บริเวณปากแมน้ําใหผานไปไดดวยดี 
  2) Infrastructure พื้นท่ีปากแมน้ํามีโครงสรางตางๆมากมายท่ีถูกสรางข้ึนท้ังบนดินและในลํา
น้ํา ผูเช่ียวชาญเนนวิจัยเรื่องการลดคาใชจายและการลดความเส่ียงของอาคารเมื่อกอสรางอาคารบริเวณชายฝง
ทะเลบนพื้นดินออนและในทะเล 
  3) Water & subsoil resources ทางสถาบันฯไดวางแผนแสดงปริมาณน้ําท่ีมีอยูในปจจุบัน
และอนาคต (รวมน้ําใตดิน ) ยกตัวอยางในการใชงานเชนใชในการแกปญหาเรื่องการกระจายและการบริหาร
จัดการน้ําในอางเก็บน้ํา เพื่อสามารถรับมือไดกับปญหาขาดแคลนน้ําและปญหาอื่นๆท่ีจะเกิดข้ึนนอกจากนี้
ผูเช่ียวชาญไดนําขอมูลแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีอยูประกอบกับน้ําใตดิน เพื่อสรางความเช่ือมั่นวามีน้ําใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
  4) Flood Risk ทางสถาบันฯไดปรับปรุงการประเมินหาความแข็งแรงของคันกั้นน้ําการ
คาดการณระดับน้ําความสูงของคล่ืนและการกัดเซาะและการประเมินความเส่ียงท่ียอมรับไดรวมไปถึงการ
บริหารจัดการความเส่ียงในชวงอุทกภัย โดยใชประสบการณประกอบการตัดสินใจผลงานท่ีถูกจับตามองคือ
มาตรการการปองกันอุทกภัย ซึ่งเปนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผลและเปนท่ียอมรับทางสังคม 
  5) Environment ทางสถาบันฯกําลังพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับคุณภาพของดินน้ํา และ
จัดทําในรูปของแบบจําลองและระบบฐานขอมูลสําหรับการตัดสินใจการจัดการ และผูใชงานระบบองคความรู
กําลังถูกใชงานสําหรับการแกปญหาความมั่นคงทางธรรมชาติ และนําศาสตรดานวิศวกรรมชลศาสตรมา
ประยุกตใชเพื่อปรับเปล่ียนเทคนิคการปองกันน้ําจากระบบดิน และแสวงหาการใชงานอื่นๆจากระบบนิเวศ 
  6) Urban resilience ทางสถาบันฯมีวัตถุประสงคชวยชุมชนท่ีอาศัยอยูปากแมน้ําท่ัวโลกท่ี
กําลังมีความออนไหวทางกายภาพ สังคม และเศรษฐศาสตรโดนเริ่มจากชุมชนเมืองหลวงเนนทํางาน
เฉพาะเจาะจงกับระบบน้ําในเมืองและน้ําใตดินของระบบนิเวศเมือง และสรรหาแนวทางการบรรเทาความเส่ียง
และศักยภาพของพื้นท่ีชุมชนท่ีมีการจัดสรรความมั่นคงทุกดาน และการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยบูรณการความรู
จากทองถ่ินรวมกับผูเช่ียวชาญเพื่อปรับเปล่ียนยุทธศาสตรใหมีความเหมาะสมกับการปรับตัวของชุมชนบริเวณ
ปากแมน้ําท่ัวโลก 
 ผลิตภัณฑโปรแกรมแบบจําลองและโปรแกรมแกปญหาตางๆของ Deltares ปจจุบันลูกคาท่ัวโลกใช
บริการแบบจําลองมีมากกวา 140 ประเทศครอบคลุมประเทศในทวีปยุโรปละตินอเมริกาตะวันออกกลาง -พื้นท่ี
ปากอาวทะเลนิวซีแลนดและออสเตรียเอเชียแอฟริกาสหรัฐอเมริกาและแคนาดาซึ่งผูใชผลิตภัณฑนั้นมีความ
หลากหลายเชนนําไปใชเพื่อโครงการการคา และการศึกษาวิจัยยกตัวอยางโปรแกรม Delft3D Flexible 
Mesh Suite (Delft3D FM) เปนการจําลองทางดานชายฝงทะเลปากแมน้ําลําน้ําทะเสสาบชุมชนเมืองและ
ชุมชนชนบทเปนตนโปรแกรม D-Sheet Piling สําหรับออกแบบผนังกั้นน้ําเหมาะสําหรับบริษัทท่ีปรึกษาหรือ
วิศวกรท่ีนําไปใชงานและโปรแกรม Delft-FEWS สําหรับดําเนินการพยากรณน้ําทวมแสดงขอมูลและระบบ
พยากรณน้ําทวมเปนตน 
 นอกจากนี้สถาบัน Deltares ยังมีหลักสูตรการสอนท้ังหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรการสอบเชิงสาธิต
หลักสูตรผาน  webinars สําหรับหลักสูตรนานาชาติจะเนนการพัฒนาความรูในมุมมองการจัดการของ
ผูเช่ียวชาญดานดินและน้ํา ถาเปนหลักสูตรเฉพาะของผูปฏิบัติการ 
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จะถูกสอนดวยนักปฏิบัติการในงานนั้นจริงๆ เพื่อใหรับรูวาตองทําอยางไรและทําไมสวนใหญผูสอนจะเปนคนท่ี
ทํางานและสัมผัสกับงานนั้นมาอยางแทจริง สามารถดูรายละเอียดโครงการตางๆ ท่ีทางสถาบันฯจัดทําและเผยแพร
ผานเวปไซต https://www.deltares.nl/en/ 

3. การประยุกตใชงานในประเทศไทย 
แบบจําลองนี้เปนท่ียอมรับและพิสูจนแลววาเปนแบบจําลองมาตรฐานและปฏิบัติงานไดจริง ท้ังการ

คํานวณการไหลของน้ํา คุณภาพน้ํา และการเคล่ือนท่ีของตะกอนบริเวณปากแมน้ําลําน้ําคลองชลประทานและ
น้ําผิวดินชนิดอื่นๆในหลายพื้นท่ี 

 
1.2 รูปแสดงหนาตางแบบจําลองSOBEK 

 สําหรับประเทศไทยแลว แบบจําลอง SOBEK เคยถูกนําไปใชจําลองเหตุการณน้ําทวมกรุงเทพฯ ในป 
2554 โดยไดถูกนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลน้ําทวม เพื่อใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชประกอบการตัดสินใจในชวงวิกฤตอุทกภัยท่ีเกิดข้ึน ขอดีของ SOBEK 
ประการแรก คือ การสรางแบบจําลองน้ําทวมท่ีงายและรวดเร็ว ประการท่ีสอง คือ SOBEK ใหผลการวิเคราะห
ท่ีถูกตองแมนยํา และสามารถพยากรณความลึกของน้ําทวม และระยะเวลาท่ีทวมไดอยางถูกตอง 

3. ระบบแบบจําลองSOBEK 
 ระบบแบบจําลอง SOBEK ประกอบดวย  

• Rainfall-runoff module (RR) มีหลายหลักทฤษฎีใหเลือกใช เชน Standford Watershed 
Model, Semi-distributed Approach ,Standard  Muskingum routing method เปนตน 

• 1D Hydrodynamic module (1DFLOW) 
ใชสมการ Continuity Equation 

 
และสมการ Momentum Equation 

 

• 2D Overland Flow module (2DFLOW) 

https://www.deltares.nl/en/�
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  ใชสมการ 2D-Continuity Equation 

 

  และสมการ 2D-Momentum Equation 

 

  การไหล 1มิติ2 มิติ (1 D2D) ของ SOBEK ไดออกแบบสําหรับการคํานวณสถานการณน้ําทวม 
2 มิติแบบครบวงจรรวมกันระหวางโมดูล 1DFLOW และโมดูล 2DFLOW เพื่อการจําลองน้ําทวมท่ีถูกตองมาก
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจําลอง dam breaks และ dike breaks สมการพื้นฐานท่ีใชคือ Saint 
Venant Equations ซึ่งจะสามารถจําลองการไหลแบบวิกฤติและเหนือวิกฤติไดเปนอยางดี 

 
1.3 รูปแสดงผังกระบวนการทํางานของแบบจําลอง SOBEK 

ท่ีมา: ดร.จงกล จงวิไลเกษม ผูเช่ียวชาญโปรแกรม 

3.1 ขอมูลนําเขาแบบจําลองSOBEK 

• Rainfall-runoff module (RR)ประกอบดวย ขอมูล ชนิดพื้นท่ีผิวจํานวนพื้นท่ี (เฮกแตร)ชนิดของ
ดินความหนาของช้ันน้ําบาดาล (เมตร) ความจุเก็บกักน้ํา (มม.xพื้นท่ี) ความสามารถในการซึม (มม./
ช่ัวโมง) การระบายน้ํา-การรั่วซึม (มม./วัน) เปนตน 

• 1D Hydrodynamic module (1DFLOW) ขอมูลท่ีตองการ คือ 
 1) Topographic map แผนท่ีขอบเขตการทําแบบจําลอง 
 2) Meteorological data ประกอบดวย ขอมูลฝน (มม.) ขอมูลอัตราการระเหย (มม./วัน) 

Time 
Series 

RR

1D-Flow

Qcom = Qobs
NO

YES

Result

Cross Section 

River Network 

Boundary Condition 

HD Parameters

Overland Flow 
(2D)

DEM 

Meteorological 
data

Structure Control
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 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)ทิศทางลม (องศา) และความเร็วลม (เมตร/วินาที)  และ รังสี

แสงอาทิตย (วัตต/ตารางเมตร) 
 3) River network ขอมูล Shapefile เสนลําน้ําจุดท่ีต้ังสถานีตรวจวัดน้ําจุดท่ีต้ังอาคาร

ชลประทานตางๆและจุดน้ําไหลเขาดานขาง (lateral flow) 
 4) Cross sections ขอมูล หนาตัดลําน้ําคาความตานทานทองคลอง ( bed surface 

level)Initial water level/ water depth 
 5) Hydraulic structures ตําแหนงพิกัด และขอมูลรายวัน ปริมาณน้ําไหลผาน/ปริมาณน้ําสูบ 

ของโครงสรางชลศาสตร เชน ฝายทอลอดสถานีสูบน้ํา ฯลฯ 
 6) Boundary condition ตําแหนงจุดท่ีต้ังขอบเขตดานบนและดานลางชนิดเงื่อนไขของ

ขอบเขต  เชน ขอมูลระดับน้ํา (ม .รทก.) ปริมาณน้ํา (ลบ.ม./วินาที)  และตารางความสัมพันธ
ปริมาณน้ําและระดับน้ํา (Q-h relation) 

• 2D Overland Flow module (2DFLOW) ขอมูลท่ีใชประกอบ คือ ขอมูลคาระดับความสูงเชิง
ตัวเลข เตรียมไฟลในนามสกุล .asc 

 
3.2 ผลจากแบบจําลองSOBEK 

 คณะผูเขาอบรมฯ ไดประยุกตใชแบบจําลอง SOBEK กับขอมูลลุมน้ํามูลบนในจังหวัดนครราชสีมาและ
จังหวัดบุรีรัมย โดยจัดทําแบบจําลอง  2 กรณี คือกรณี  1 มิติศึกษาระดับน้ําในแมน้ําและกรณี 2 มิติจําลอง
ลักษณะน้ําทวมในท่ีราบลุม 
 

 

1.4 รูปผลการประยุกตใชแบบจําลองSOBEK ในลุมน้ํามูลบนกรณีแสดงผลแบบ1 มิติ 
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1.5รูปผลการประยุกตใชแบบจําลองSOBEK ในลุมน้ํามูลบน กรณี 2 มิติจําลองพื้นท่ีน้ําทวม 

4. สรุปผล 
 การอานผลลัพธจากแบบจําลองฯ ทําใหทราบคาระดับน้ํา/ปริมาณน้ําตลอดลําน้ํา หากตองการดูภาพ
ดานขางของลําน้ํา ก็สามารถเปดผลลัพธดูได ซึ่งขอบเขตการจําลอง คือ ต้ังแตทายเข่ือนมูลบนจนถึงสถานี 
M.6A รวมระยะความยาวประมาณ 500 กิโลเมตร และเลือกเหตุการณป 2553 มาจําลอง พบวา ปริมาณน้ํา
จะเริ่มไหลลนตล่ิงบริเวณจุดบรรจบระหวางแมน้ํามูลและแมน้ําสะแทด ในอําเภอคูเมือง และอําเภอพุทธไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย ต้ังแตวันท่ี 20 ตุลาคม จนถึงวันท่ี 24 ตุลาคม 2553 ถือวาปริมาณน้ําไดทวมแพรกระจายเปน
วงกวางท่ีสุด หลังจากนั้นปริมาณน้ําไดคอยๆลดลงจนเขาสูสภาวะปกติในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2553 จาก
ผลลัพธของแบบจําลอง สามารถนําไปวางแผนในการเตือนภัยกอนอุทกภัยจะเกิดข้ึนได ถาจําลองหลายๆ
เหตุการณ สามารถรูวันท่ีจะเริ่มเกิดน้ําทวม ระยะเวลาน้ําทวมขังพื้นท่ีนานเทาใด และเมื่อใดระดับน้ําจะลดลง
เขาสูสภาวะปกติ หรือนําไปวางแผนการเขาชวยเหลือประชาชนในพื้นท่ีเมื่อระดับน้ําลดลง หรือวางมาตรการ
การแกไขปญหาน้ําทวมตอไปได 
 

 

1.6 รูปแสดงระดับน้ําจากโปรไฟลดานขางของลําน้ํา ต้ังแตทายเข่ือนมูลบนจนถึงสถานี M.6A 
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1.7 รูปแสดงผลลัพธวันท่ี 24 ตุลาคม 2553 ถือวาปริมาณน้ําไดทวมแพรกระจายเปนวงกวางท่ีสุด 

 
1.8 รูปแสดงผลลัพธวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2553 ถือวาปริมาณน้ําไดลดลงเขาสูสภาวะปกติ 

หมายเหตุ 

• กอนนําขอมูลเขาแบบจําลอง ควรทําการตรวจสอบขอมูลวามีความสัมพันธ มีความนาเช่ือถือ
เพียงใดกอน เชน ดูความสัมพันธระหวางคาปริมาณน้ําและคาระดับน้ําของสถานีตรวจวัด 
เปนตน และขอมูลท่ีนําเขาจะตองมีความสมบูรณ ไมขาดหาย ดังนั้นหัวใจสําคัญของ
แบบจําลอง คือ ขอมูลนําเขาแบบจําลองตองมีความถูกตองและนาเช่ือถือ ผลลัพธท่ีไดจาก
แบบจําลองจึงมีความถูกตองและนาเช่ือถือไปดวย 

• ระยะเวลาของการอบรมครั้งนี้คอนขางจํากัด ทําใหผูเขารวมอบรมไดปฏิบัติจริงดวยการเซท
โครงขายลุมน้ํามูลตอนบนใหเสมือนสภาพตามความเปนจริง เทานั้น แตขอมูลนําเขายังไม
ครบถวน ดังนั้นหากตองการสรางบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญ จําเปนท่ีจะตองสงบุคลากร
เขาอบรมในหลักสูตรท่ีมีระยะเวลายาวนาน ข้ึนและเฉพาะเจาะจงรวมถึง สนใจในการ ฝกฝน
ดวยตัวเองและใชงานอยางตอเนื่อง 

• สําหรับผูท่ีสนใจเรียนรูและตองการใชแบบจําลอง SOBEK เพื่อประกอบการทํางานหรืองานวิจัย 
สามารถติดตอประสานโดยตรงกับสถาบันพัฒนาการชลประทานโทร. 0 2583 8325 
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วัตถุประสงค - รวบรวมและจัดระบบองคความรูที่กระจัดกระจายอยูในแตละสวนใหอยูในที่เดียวกัน  
   งายตอการคนควา และนําไปใชประโยชน 
   - เผยแพรขอมูล ขาวสาร และองคความรูของหนวยงานภายในสํานักใหกับผูอานทั้งภายใน      
     และ ภายนอกองคกรเสริมประสิทธิภาพการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนระหวางบุคลากร 
     ของหนวยงานในองคกร 

- เปนชองทางในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และนําเสนอแนวคิดที่เปนประโยชน และ 
  สรางสรรค  

  
ท่ีปรึกษา  ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา  
 ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการนํ้า 
 ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา   
 ผูอํานวยการสวนการใชนํ้าชลประทาน 
 ผูอํานวยการสวนปรับปรุงบํารุงรักษา  
 ผูอํานวยการสวนความปลอดภัยเขื่อน  
 ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร  
 ผูอํานวยการสวนประมวลวิเคราะหสถานการณนํ้า  
 ผูอํานวยการศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าฯ 
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