
 




 





Future Direction, Thailand Water Modeling 
4.0 Prosperity, Security, Sustainability 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

จัดโดย   คณะอุนกรรมการ สาขาวิศวกรรมแหล่งน ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ร่วมกับ   

DHI - The expert in WATER ENVIRONMENTS 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ 

                                                                 วันที่ 14-15 มิถุนายน  2561           
                        เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท.     



   

หลักการเหตผุล 
 

ประเทศไทยก ำลังมุ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม หรือ Thailand 4.0 โดยมีนโยบำยมุ่งเน้น      
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเป้ำหมำยเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งหลังจำกประเทศ
ประสบปัญหำน  ำท่วมใหญ่ เมื่อปี 2554 จำกนั นมำ รัฐบำลให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรบริหำรจัดกำรน  ำ    
ของประเทศ โดยมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่ เหมำะสมมำประยุกต์ใช้ในกำรวิเครำะห์แก้ไขปัญหำ และ        
บริหำรจัดกำรน  ำในประเทศไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ น โดยกำรด ำเนินงำนหลัก คือ กำรพัฒนำคน และ
เทคโนโลยีของแต่ละหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดควำมร่วมมือและกำรสังเครำะห์ปัญหำร่วมกัน             
ของทุกภำคส่วน ทั งของภำครัฐ เอกชน ทั งในและนอกประเทศ อันน ำพำไปสู่กำรพัฒนำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
และกำรบริหำรจัดกำรน  ำได้อย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน  กำรพัฒนำแบบจ ำลองคณิตศำสตร์ มีบทบำทส ำคัญมำก
ในกำรใช้เป็นเครื่องมือช่วยในกำรตัดสินใจบริหำรจัดกำรน  ำต่อสถำนกำรณ์ต่ำงๆ โดยบูรณำกำรร่วมกับ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้กำรพยำกรณ์ กำรติดตำมสถำนกำรณ์น  ำ และกำรบริหำรจัดกำรเป็นได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ  

DHI ซึ่งเป็นสถำบันที่มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำแบบจ ำลองคณิตศำสตร์         
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรน  ำและสิ่งแวดล้อม ประเทศเดนมำร์ก ได้ร่วมกับวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยฯ        
จัดให้มีกำรสัมมนำทำงวิชำกำรขึ นในวันที่ 14 และ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้        
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรน  ำและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้สนใจ และบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่
เกี่ยวข้องกับน  ำในทุกภำคส่วน นอกจำกนี ยังเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทัศนคติ ของ
ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมในด้ำนกำรพัฒนำแบบจ ำลอง และสำมำรถน ำควำมรู้และข้อเสนอแนะกำรใช้งำน
แบบจ ำลองที่ได้จำกกำรสัมมนำครั งนี ไปใช้พัฒนำองค์กร อันมีส่วนช่วยให้กำรพัฒนำงำนแหล่งน  ำของ     
ประเทศไทยมีควำมเจริญก้ำวหน้ำสืบไป 

วัตถุประ สงค์ 
1) เพ่ือให้ควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร และเทคโนโลยีใหม่ๆ ของกำรพัฒนำแบบจ ำลองด้ำนน  ำและสิ่งแวดล้อม    

แก่นิสิต นักศึกษำ คณำจำรย์ และผู้สนใจทั งภำครัฐและภำคเอกชน  
2) เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ ในกำรพัฒนำแบบจ ำลองต่ำงๆ และกำรใช้งำนของแบบจ ำลอง       

ใหม้ีควำมเหมำะสมกับสภำพปัญหำและรูปแบบกำรศึกษำโครงกำรต่ำงๆ ในพื นทีอ่ย่ำงแทจ้ริง 
3) เ พ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมสัมมนำเกิดทัศนคติที่ดีต่อง ำนศึกษำวิจัยและพัฒนำแบบจ ำลองคณิตศำสตร์             

ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรน  ำ และสำมำรถขยำยผลที่ ได้รับจำกจำกกำรสัมมนำไปพัฒนำงำน                 
ให้เกิดควำมเชี่ยวชำญในหน่วยงำนตำมภำรกิจด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ กำรจัดกำร
ปัญหำภัยแล้ง และอุทกภัย และกำรจัดกำรชำยฝั่ง  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

คณะอุนกรรมกำร สำขำวิศวกรรมแหล่งน  ำ วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยฯ และ DHI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้ำร่วมสัมมนำสำมำรถน ำควำมรู้ และข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกกำรสัมมนำวิชำกำรนี  ไปพัฒนำตนเอง
ให้เกิดควำมเชี่ยวชำญ และสำมำรถปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจน
สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้งำนแบบจ ำลองให้กับผู้ อ่ืนได้อย่ำงถูกต้อง นอกจำกนี แล้ว             
กำรสัมมนำนี  ยังเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยของกลุ่มผู้ใช้และผู้พัฒนำแบบจ ำลอง อันน ำไปสู่ควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรต่อไป 
 



 
การเตรียมตัวส าหรับผู้เข้าอบรม 

o หำกสำมำรถติดตั งโปรแกรมมำก่อนล่วงหน้ำได้ กรุณำดำวโหลด จำกเว็บ 
https://www.mikepoweredbydhi.com/download/mike-2017 เลือกดำวโหลด MIKE HYDRO 
River หรือ จำกลิงค์นี  https://goo.gl/Ffngmd  

o หรือหำกไม่สำมำรถดำวโหลดหรือติดตั งโปรแกรมได้ ให้น ำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคท่ีลง window 7 ขึ นไป 
64 bit มำด้วยในวันพฤหัสที่ 14 มิย.  

o และวันศุกร์ที่ 15 มิย น ำโน้ตบุคที่ติดตั งโปรแกรม MIKE 2017เรียบร้อยแล้ว มำด้วยเพื่อฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ 
คุณพจนีย์  เที่ยงไธสง เจ้าหน้าที่ วสท. 

โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 508  โทรสาร.02-184-4662 
e-mail :  pt3972@gmail.com  www.eit.or.th 

  

https://goo.gl/Ffngmd
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ก้าหนดการ 
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

“Future Direction, Thailand Water Modeling 4.0 Prosperity, Security, Sustainability” 
 

วันพฤหัสบดีที่ 14 และวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เวลา 09:00 – 16:00 น. ห้องประชุม 1 ชั น 6 อาคาร วสท. 

 

จัดโดย 
คณะอุนกรรมการ สาขาวิศวกรรมแหล่งน ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ร่วมกับ 
DHI - The expert in WATER ENVIRONMENTS 

 
 

วันพฤหัสบดีที ่14 มิถุนายน 2561 
09:00 - 09:30 น. ลงทะเบียน 
09:30 - 09:35 น. กล่ำวรำยงำน  

โดย ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น   
 ประธำนอนุกรรมกำรสำขำวิศวกรรมแหล่งน  ำ 
กล่ำวเปิด  
โดย  ดร.ธเนศ  วีระศิริ 
 นำยก  วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

09:35 - 9:40 น. เริ่มกำรสัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง “Future Direction, Thailand Water Modeling 
4.0 Prosperity, Security, Sustainability  
ด้าเนินรายการ โดย นำงสำววรำภรณ์ บูรณะอัตม์  
         และสรุปประเด็นส ำคัญในแต่ละหัวข้อบรรยำย 
  โดย  ดร. สมชำย ชนวัฒนำ 

09:40 – 10:10 น. 
 
 
 
10:10 – 10:30 น. 

หัวข้อบรรยำย Solving water and environmental challenges with MIKE 
Powered by DHI technologies 
โดย Mr. Jesper Dørge  
 ต ำแหน่งผู้อ ำนวยใหญ่ฝ่ำยโปรแกรมแบบจ ำลอง  
หัวข้อบรรยำย DHI’s experience with water management in Thailand 
โดย Mr. Oluf Zeilund Jessen 
 ต ำแหน่ง ผู้จัดกำรโครงกำรด้ำนทรัพยำกรน  ำ DHI เดนมำร์ก  

10:30 – 11:00 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
11:00 - 11:30 น. วิทยำกรรับเชิญ เรื่อง กำรพัฒนำระบบแบบจ ำลองคำดกำรณ์และเตือนภัยน  ำท่วม

ฉับพลันส ำหรับประเทศไทย 
 โดย นำยสถิตย์ จันทร์ทิพย์  

สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน  ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 
 
 

 
 



 
11:30 – 12:00 น. 

 
วิทยำกรรับเชิญ เรื่อง โอกำสในกำรปรับใช้ โปรแกรมแบบจ ำลอง MIKE กับกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ 

 โดย นำงสำว นริศรำ ฉัตรวัชรกุล  
อุทยำนแห่งชำติดอยสุเทพ-ปุย 

12:00 - 13:30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13:30 – 14:00 น. วิทยำกรรับเชิญ เรื่อง อ่ำวสมดุล และแนวทำงกำรจัดกำรอ่ำวสมดุลในประเทศไทย 
 โดย ดร. สมฤทัย ทะสดวก  

คณะวิศวกรรมศำสตร์ ภำควิชำวิศวกรรมทรัพยำกรน  ำ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน 

14:00 – 14:30 น. วิทยำกรรับเชิญ เรื่อง ระบบช่วยตัดสินใจส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพน  ำด้วย
ข้อมูลตรวจวัดปัจจุบันและแบบจ ำลองกำรพยำกรณ์ กรมควบคุมมลพิษ 

 โดย ดร. เกษม ปิ่นทอง  
กรรมกำรสมำคมอุทกวิทยำไทย  
สมำคมอุทกวิทยำไทย   

14:30 – 14:45 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
14:45 – 16:00 น. แนะน ำและสำธิตกำรลงโปรแกรมแบบจ ำลอง MIKE Powered by DHI ที่จะใช้อบรม 
 โดย ดร. สมชำย ชนวัฒนำ 

 
 
วันศุกร์ที่ 15 มถิุนายน 2561 
08:30 - 09:00 น. ลงทะเบียนฝึกอบรม  

แบบจ ำลองชลศำสตร์ สิ่งแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง   
โดย  Mr. Jesper Dorge  
 ดร. สมชำย ชนวัฒนำ 

09:00 – 09:30 น. 
09:30 – 12:00 น.  

แนะน ำภำพรวมกำรใช้โปรแกรมแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์  
ฝึกปฏิบัติกำรใช้โปรแกรมแบบจ ำลองคณิตศำสตร์ แบบฝึกหัด 1 

13:00 – 15:30 น. ฝึกปฏิบัติกำรใช้โปรแกรมแบบจ ำลองคณิตศำสตร์ แบบฝึกหัด 2 
14:45 – 15:00 น.  รับประทำนอำหำรว่ำง 
15:30 – 16:00 น. สรุป ตอบข้อซักถำม และปิดกำรสัมมนำ 
  
  

 
 

 
 
  



 
แบบตอบรับ 

กำรประชุมสัมมนำ ทำงวิชำกำร 
เรื่อง “Future Direction, Thailand Water Modeling 4.0 Prosperity, Security, Sustainability” 

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 และวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เวลา 09:00 – 16:00 น. ห้องประชุม 1 ชั น 6 อาคาร วสท. 

 

จัดโดย คณะอุนกรรมการ สาขาวิศวกรรมแหล่งน ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ร่วมกับ   DHI - The expert in WATER ENVIRONMENTS 

 

วันพฤหัสบดีที ่14 มิถุนายน 2561 

ชื่อหน่วยงำน              

ที่อยู่:                            
                       

โทรศัพท์:             

โทรสำร:             

E-mail:              
 

ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
1.  ชื่อ-สกุล               
     ต ำแหน่ง                                      

E-mail :                      
2.  ชื่อ-สกุล               
     ต ำแหน่ง             

E-mail :            
3.  ชื่อ-สกุล               
     ต ำแหน่ง             

E-mail :            
 
 

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 
 

 กำรฝึกกำรใช้งำนแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ MIKE HYDRO MIKE 21 (รับจ ำกัด 150 ท่ีนั่ง) 

 

กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561  
ถึง คุณพจนีย์ เที่ยงไธสง เจ้าหน้าท่ี วสท.  

 โทร.02-184-4660-9 ต่อ 508   โทรสาร 02-184-4662   
หรือ E-mail : pt3972@gmail.com 

 

mailto:pt3972@gmail.com

