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..THE PRESENT IS THE KEY TO THE PAST.. 

องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและด้านอื่นๆ ในการบริหารจัดการลุ่มน ้าและพิบัติภัยที่เกี่ยวข้องแบบองค์รวม 
(Geology knowledge & related disciplines for Integrated Watershed Management)  

 
 

PROCESSES  -  RECENT FLUVIAL ENVIRONMENTS  (ALLUVIAL FAN  &  FLOOD PLAIN) 

(physical, Chemical, and biological parameters) 
 
: EROSION 
: TRANSPORTATION 

: DEPOSITION                                                                                 SEDIMENTARY FACIES 
 
 

…Sedimentology …Stratigraphy 
…Geomorphology…Environmental  Geology… 
…Geo-Informatics (GIS, RS and GPS)  & Spatial Modeling… 

(Geometry, Lithology, Sedimentary Structure, 
Fossil, Paleocurrent pattern) Sedimentary Environments 

.. THE PAST AND THE PRESENT ARE THE KEY FOR OUR FUTURE .. 
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      กรอบกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการแบบองค์รวม เพือ่การพฒันาพืน้ที่ อย่างยัง่ยนืและมีสมดุล 

 

ข้อมูลเชิงพืน้ท่ี ในด้าน ต่างๆ
ที่ส าคัญ (Physical, 
Economic, Social 
Environment ,Problems, 
etc.) ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
และอนาคต 

ผลการวเิคราะห์ในเชิงพืน้ที่ ในด้าน 
กายภาพ เศรษฐกจิและสังคม รวมทั้ง
สภาพปัญหา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และ
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

กลยุทธ ยุทธศาสตร์ และแผนงานใน
ด้านต่างๆ ในพืน้ท่ี ท่ีถูกเลือกให้
ด าเนินการก่อน ตามความจ าเป็นฯ 

Existing & Proposed Dams 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cultures and Heritages 
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คณะกรรมการก ากับโครงการ THEOS-2  
และคณะท างาน AIP (Actionable Intelligent Policy – AIP) ของ 

GISTDA 

 
“Innovation” 

 
เลือกใชน้วัตกรรมทางความคิด และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี              

ภูมิสารสนเทศ…. ที่ยังไม่เคยมีการน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารและ           
การก าหนดนโยบาย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและสมดุล 
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นโยบาย (Policy) อัจฉริยะ (Intelligence) ที่ออกแบบบน
แพลตฟอร์ม (Platform) เพ่ือน าสู่การปฏิบัติได้จริง (Actionable)  
และเกิดมรรคผล (Value) อย่างยั่งยืน (Sustainable) บนพ้ืนที่ (Place) 
เป้าหมาย และกลุ่มประชาชน (People) เป้าหมาย 

• Institutional 
• Infrastructure/Data 
• Technology/Process 
• Resources 

• Strategic 
• Tactical 
• Operational 

• (Agenda-based) • Area-based 

• Innovation 
• Artificial 
Intelligence 

• Human 
Intelligence 

• Alignment 
• Context 
• Relevance 
• Specificity 
• Novelty 
• Clarity 
• Practical 

• Economic 
• Social 
• Environment 

Process 

•Integrated; Transferable 
•Holistic 

•Citizen 
•Social Enterprise 

•Analytics 
•Decision Making System 

Balance / Optimize 

Accurate / Real-time 
Visulization technology;  
Intel. Db 

•Multiple Criteria 
•Object-based Evidence 

2-way Interactive 

IoT 
IoS 

•5D 

Inclusive 

•Precision 
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AIP Platform 
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AIP Platform 
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             ประวตัิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  อยู่เมือง 
 
 

   เคร่ืองราชย์ (ช้ันสูงสุด)     เหรียญจกัรพรรดิมาลา  (๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙) 
   การศึกษา 
  พ.ศ. ๒๕๒๓      ปริญญาตรี  - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พ.ศ. ๒๕๒๖       ปริญญาโท  - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
  พ.ศ. ๒๕๔๙       ปริญญาเอก - วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  ผลงานด้านการบริหารและด้านวชิาการที่ส าคญัในปัจจุบัน 
                  พ.ศ. ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน       ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)    
                   พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและ                                                   
                              ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์ (GISTDA) 
 ประวตัด้ิานการบริหารและด้านวชิาการที่ส าคญัในอดีต 
 พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ                     
 พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจฯ 
                   พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗       กรรมการอ่ืน ในคณะกรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
                    พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการยทุธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า   
                   พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑         กรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  
                    พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙         กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร์ (สภาวิจัยแห่งชาติ)  
                    พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒        รองผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                    พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔       รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                    พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๓        รองผู้อ านวยการส านักกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                    พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๖๐         อาจารย์ประจ าภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกษียณอายรุาชการ) 
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                                                                                  ประวัติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  อยู่เมือง   (ต่อ) 
ประสบการณ์และความช านาญด้านวชิาการ งานทีป่รึกษาฯ    
- ที่ปรึกษาและบริการวชิาการในการจดัท าโครงการบริการวชิาการที่เกี่ยวข้องกับ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพือ่สนับสนุน
การบริหารจดัการของหน่วยงานภาครัฐ และการบริหารจดัการพบิัตภิยัธรรมชาต”ิ ในนามของศูนย์บริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัยที่ได้ด าเนินการส าเร็จแล้ว ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ที่ส าคญั จ านวน 50 โครงการ (ตั้งแต่ปี 2542 – ปัจจุบัน) 
-วทิยากรบรรยาย “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ เพือ่สนับสนุนการบริหารจดัการของภาครัฐ เพือ่การพฒันา
อย่างยั่งยืนและสมดุล และการบริหารจดัการพบิัตภิยัธรรมชาต”ิ ให้กับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงให้กับ สถาบันพระปกเกล้า 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน วทิยาลัยมหาดไทย วทิยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
กรุงเทพมหานคร ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ และมหาวทิยาลัยอีกหลายแห่ง  เป็นต้น 
- งานวจิยัด้านการจดัท าระบบสนับสนุนการบริหารและตดัสินใจเชิงพืน้ที่ในระดับลุ่มน ้า แบบองค์รวม ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ    ภูมิ
สารสนเทศ (Geo-Informatics)  เพือ่การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อม พบิัตภิยั เศรษฐกิจ และสังคม           อย่างยั่งยืน
ของลุ่มน ้าน่าน 
- งานวจิยัด้านการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพือ่การบริหารจดัการภยัพบิัตทิี่เกิดขึน้จากน ้า ได้แก่ น ้าท่วมในลุ่มน ้าเจ้าพระยา ลุ่ม
น ้าป่าสัก และลุมน ้าตาปี รวมทั้งการเกิดดินถล่ม – น ้าปนตะกอนบ่า – น ้าป่าไหลหลาก ในระดับลุ่มน ้าย่อยในพืน้ทีสู่ง (ลุ่มน ้าก้อของลุ่ม
น ้าป่าสัก และลุ่มน ้าย่อยในลุ่มน ้าน่าน เป็นต้น) 
- คณะกรรมการก ากบัโครงการ THEOS-2 และคณะท างาน AIP (Actionable Intelligent Policy – AIP) ของ GISTDA 
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