
ประธาน ICID ดูงานการบริหารจัดการน้ํากรมชลประทาน  

 

 

 
          เม่ือวันท่ี 10   ธันวาคม  2554   ศาสตราจารย Dr.Gao  Zhanyi   ประธานคณะกรรมาธิการ
ระหวางประเทศวาดวยการระบายน้ํา(International   Commission   on  Irrigation   and Drainage-ICID)  
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเขาเยี่ยมชมและดูงานดานการบริหารจัดการน้ํา ณ กรมชลประทาน สามเสน   
โดยรับฟงการบรรยายสรุปปญหาอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ํา ณ หองศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณ
น้ํา กรมชลประทาน  โดย ดร.สมเกียรติ   ประจําวงษ   ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการ  พรอมดวยนาย
ชัยวัฒน   ปรีชาวิทย คณะกรรมาธิการ ICID ประเทศไทย   คณะกรรมการ THAICID  เจาหนาท่ีสํานักบริหาร
โครงการและเจาหนาท่ีประจําศูนยประมวลฯรวมใหการตอนรับ  ในการนี้  Dr.Gao  Zhanyi   ไดรวมลงนาม
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ณ จุดลงนาม
ถวายพระพร   หองโถงประชาสัมพันธ อาคารอํานวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน 
          และในวนัท่ี 11  ธันวาคม   2554  จะเดินทางไปยังประตูระบายน้ําบางโฉมศรี  จังหวัดสิงหบุรี โดย
ดูสภาพน้ําทวมในจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา   อางทอง   เพ่ือสํารวจพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจาก
อุทกภัย   และเดินทางไปยังเข่ือนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท เพ่ือรับฟงการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ํา  

 
 



ประธาน ICID ดูสภาพพื้นที่หลังมหาอุทกภัยพรอมเขาพบอธิบดีกรมชลประทาน  

 

 

 
เม่ือวันอาทิตยท่ี 11 ธันวาคม  2554   ศาสตราจารย Dr.Gao  Zhanyi   ประธานคณะกรรมาธิการระหวาง
ประเทศวาดวยการชลประทานและการระบายน้ํา(International   Commission   on  Irrigation   and 
Drainage-ICID) จากสาธารณรัฐประชาชนจีนไดออกพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมติดตามสภาพพ้ืนท่ีหลังเกิดมหาอุทกภัย 
ป 2554 ตามจุดตาง ๆ โดยเริ่มจากหมูบานชวนชื่นกอลฟคลับ อ.บางบัวทอง     จ.นนทบุรี    การดูงาน ณ 
ประตูน้ําจุฬาลงกรณพรอมรับฟงบรรยายสรุปจากเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ ณ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิต
เหนือ จ.ปทุมธานี  ตลอดจนการศึกษาเสนทางการเกิดน้ําทวมและการบริหารจัดการน้ํา ณ ประตูระบายน้ํา
บางโฉมศรี และประตูน้ําพระงาม  จ.สิงหบุรี  ในการนี้ไดเขาเยี่ยมชมและดูงานดานการบริหารจัดการน้ํา ณ 
เข่ือนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท   โดยมีนายชลิต   ดํารงศักดิ์    อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธาน 
THAICID    รวม ใหการตอนรับ ณ หองประชุมบานพักรับรองเข่ือนเจาพระยา และบรรยายสรุปปญหา
อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ํา ณ หองศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา สํานักชลประทานท่ี12  
 
ในการนี้ทานประธาน  ICID ได กลาวแสดงความขอบคุณและความชื่นชมท่ีมีตอความเสียสละและความเหน็ด
เหนื่อย ของอธิบดีกรมชลประทานในฐานะประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวย การ
ชลประทานและการระบายน้ําในการชวยแกไขบรรเทาปญหาอุทกภัยในครั้งนี้ให กับพ่ีนองประชาชน  

 



ICID President’s Visit to THAICID and 
Royal Irrigation Department, Bangkok 
, THAILAND 

 

 

 

 
 

          On 10 December 2011, Professor Dr. Gao Zhanyi, President of ICID (International 
Commission on  Irrigation and Drainage-ICID) has spent a visit to observe water resources 
management of the Royal Irrigation Department (RID), Samsen Annex, Bangkok, Thailand. 
Dr. Gao was welcomed by Mr.Chaiwat Preechawit, ICID Vice President, Dr. Somkiat 
Prajamwong, THAICID Deputy Secretary and other THAICID members at the Water Watch 
and Monitoring System for Warning Center (WMSC) of the RID.  After brifted by 
Dr.Somkiat of the current flooding situation and the country water management, Dr. Gao 
was invited to sign in a wishing well book to celebrate His Majesty the King of Thailand’s 
84th year anniversary at the Central Hall of RID.  

 



  

ICID President’s Visits at Thailand Flooding Areas and Meeting with THAICID President 

 

 

 
 

On  11 December 2011, Professor Dr.Gao Zhanyi, President of ICID (International 
Commission on  Irrigation and Drainage-ICID) has observed the area affected from 2011 
Thailand’s most severe flood in Nonthaburi, Pathumthani, Singburi and Chainat provinces. 
Briefs by the officers of the Royal Irrigation Department about the flooding causes and 
management and site visits were made at Rangsit Nua Project, Bang Chom Sri Regulator and 
Prangam Regulator. In this occasion, Dr. Gao has made a courtesy call to Mr. Chalit 
Damrongsak, THAICID President and Director General of the Royal Irrigation Department who 
came to welcome Dr.Gao at Chao Phraya Diversion Dam, Chainat Province.  After brifted 
about flood management, the ICID President has expressed his appreciation for Mr. Chalit’s 
hard working in flood fighting to help the effected Thai people. 



 

 

 


