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เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

แผนงานท้าทายไทยด้านสังคม กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการน้ำ  
-------------------------------------------------- 

ลำดับที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ ชื่อหัวหน้าแผนงาน/โครงการ ชื่อหน่วยงาน 
1. การพัฒนาแบบจำลองเพื่อใช้เทคโนโลยี

ภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ใน
การสำรวจคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเลสำหรับ
เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
( ช ื ่ อ เ ด ิ ม : ก า ร พ ั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี  
ภูมิสารสนเทศเพื ่อใช้ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ำทะเลชายฝั ่งสำหรับพื ้นที่
โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก(อีอีซี)) * 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.สุวิสา มหาสันทนะ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดแบบพกพา
เพื ่อระบุการปนเปื ้อนของน้ำเส ียจาก 
สิ่งปฏิกูลของมนุษย์ 
(ชื่อเดิม: การตรวจระบุแหลงปล่อยมลพิษ
นํ้าเสียปนเปอนจากกิจกรรมมนุษยดวย
เครื่องมือภาคสนาม) 

หัวหน้าโครงการ 
นสพ. ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์  

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

3. โปรแกรมการประมาณความต้องการน้ำ
สำหรับไม้ผลเศรษฐกิจในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร  
ณ อยุธยา  

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

4. ระบบการบริหารจัดการน้ำแม่นยำสูง เพ่ือ
รับมือกับภัยพิบัติซ้ำซากในพื้นที่ปลูกข้าว
หอมมะลิ ลุ่มน้ำโขงเหนือ 

หัวหน้าแผนงาน 
ผศ. ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ
อย่างชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จ ัดสรรน ้ำของอ ่างเก ็บน ้ำห ้วยแม่ท้อ  
อ.เมือง จ.ตาก 

หัวหน้าโครงการ 
น.ส.ปริดา จิ๋วปัญญา  

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา 

6. การปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ปนเปื้อนสารหนู
เพ่ือการบริโภค 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.ภุมรินทร์ คำเดชศักดิ์ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

7. การพัฒนาเมมเบรนพอลิเอทิลีนเทเรฟ 
ทาเลตสำหรับบำบัดน้ำเสียในถังปฏิกรณ์
ชีวภาพแบบมีเมมเบรน 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.วัลลภ หาญณรงค์ชัย  

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
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ลำดับที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ ชื่อหัวหน้าแผนงาน/โครงการ ชื่อหน่วยงาน 
(ชื ่อเดิม: การพัฒนาเมมเบรนจากพอลิ  
เอทิลีนเทเรฟทาเลตสําหรับบําบัดนํ้าเสีย) 

8. ระบบอย ่างง ่ายและราคาถ ูกสำหรับ
ตรวจวัดไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำจืดด้วย
เทคนิคของไหลต่อเนื ่องร ่วมกับสีย ้อม
ฟลูออเรสเซนต์ไนล์เรด-กราฟีน 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์  

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

9. การบำบัดน้ำเส ียที ่ม ีความเข้มข้นของ
สารอินทรีย์และไนโตรเจนสูง (น้ำชะขยะ) 
ด้วยระบบทางชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศ 
ตามด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยลไนตริเตชัน
และอนาม็อกซ์เพื่อให้ได้พลังงานทดแทน 
(ก๊าซมีเทน) และสามารถนำน้ำที่ผ่านการ
บำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ 
(ชื่อเดิม: การบําบัดนํ้าเสียที่มีความเขมขน 
ขอ งส า รอ ิ นทร ี ย แล ะน โ ต ร เ จ น สู ง  
(นํ้าชะขยะ) ดวยระบบทางชีวภาพแบบไม
ใชอากาศตามดวยกระบวนการพารเชี่ยล
ไนตร ิ เตช ันและอนาม ็อกซ เพ ื ่อให ได
พลังงานทดแทน (กาซมีเทน) และสามารถ
นํานํ้าที่ผานการบําบัดแลวนำกลับมาใช
ประโยชนซ้ํา) 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์  

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

10. การเกิดสารไซยาโนทอกซินจากการเกิดยู
โทรฟิเคชันในแหล่งน้ำจืดและแนวทางใน
การฟื้นฟูแหล่งน้ำจืดที ่เกิดยูโทรฟิเคชัน
เพ่ือการใช้ประโยชน์ย่างยั่งยืน 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.รัฐชา ชัยชนะ  

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

11. การศึกษาการประมาณค่าปร ิมาณฝน 
เชิงพื้นที่ด้วยเรดาห์อุตุนิยมวิทยาบริเวณ
ลุ่มน้ำชี 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.ณัฐพร อารีรัชชกุล  

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

12. การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวทนทานต่อสภาพ
เครียดหลายลักษณะเพื ่อรองรับสภาพ
ภูมิอากาศวิกฤต 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.สุรีพร เกตุงาม  

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

13. การพยากรณ์ภ ัยแล้งในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือของประเทศไทยโดยวิธีการลด
มาตราส่วนเชิงสถิติ 

หัวหน้าโครงการ 
นายสุรสิทธิ์ ปัญญวรรณศิริ  

กรมชลประทาน 

14. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการฟื ้นฟู
คุณภาพน้ำและบำบัดสารตกค้างในพื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ * 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ  

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
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ลำดับที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ ชื่อหัวหน้าแผนงาน/โครงการ ชื่อหน่วยงาน 
15. ระบบการจ ัดการทร ัพยากรน ้ ำและ

ประมาณการผลผลิตแบบแม่นยำสำหรับ
การปลูกอ้อย * 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

16. การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นและ
การเติมน้ำใต้ดินในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ำ โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดชัยภูมิ 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ.ภาสกร ปนานนท์  

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

17. การบริหารจัดการคุณภาพน้ำดื่ม หัวหน้าแผนงาน 
รศ. ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ  

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

18. พื้นที่บริหารจัดการน้ำต้นแบบโดยชุมชน
ของอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดกลางใน
เขตจังหวัดน่าน 

หัวหน้าโครงการ 
นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ  

กรมชลประทาน 

19. การศึกษาการเติมน้ำใต้ดินในพื ้นที ่ที ่มี
ความเสี่ยงในการแพร่กระจายน้ำเค็ม และ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการเติม
น้ำใต้ดินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กรณีศึกษาพื ้นที ่ล ุ ่มน้ำห้วยสายบาตร 
จังหวัดขอนแก่น 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.โพยม สราภิรมย์  

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

20. การฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรมด้วยการ
ปลูกพืชผสมผสานตามลักษณะภูมินิเวศ
โดยการร่วมมือกับประชาชนในท้องถิ่น
แบบบูรณาการเชิงพื้นที ่

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.สคาร ทีจันทึก  

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

 
หมายเหตุ  * โครงการ Re-submit ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ผ่านการพิจารณาใน Platform 2 การวิจัยและสร้าง

นว ัตกรรมเพื ่อตอบโจทย์ท ้าทายสังคม ตามประกาศสำนักงานการว ิจ ัยแห่งชาติ ลงว ันที่   
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
 


