รายงานการประชุมสามัญประจาปี ครัง้ ที่ 1/256๓
คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้าแห่งประเทศไทย
เมือ่ วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. 256๓ เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร ๙๙ ปี มล.ชูชาติ กาภู กรมชลประทาน สามเสน
-------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน
๒. นายประยุทธ์ ไกรปราบ (ผู้แทนสารอง)
ผู้อานวยการสานักพัฒนาแหล่งน้า
กรมทรัพยากรน้า
๓. นายธนา สุวัฑฒน
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนา
กรมชลประทาน
๔. นายธีระพล ตั๊งสมบุญ
ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน
๕. นายสถิระ อุดมศรี
ผู้อานวยการกองสารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
๖. นางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
แทน นายยุทธการ แก้วแกมทอง
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรมการข้าว
๗. นางปาลลิน พวงมี
ผู้อานวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดาริ
กรมส่งเสริมการเกษตร
๘. นายประเสริฐ อินทับ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๙. นางอินทนิล อินท์ชยะนันท์
ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้า
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1๐. นายพงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1๑. รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน
กรรมการ
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
1๒. ผศ.ดร.ธนันท์ ชุปอุปการ (ผู้แทนสารอง)
กรรมการ
อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๓. นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง (ผู้แทนสารอง)
กรรมการ
หัวหน้ากองจัดการทรัพยากรน้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑๔. นายเอกราช บุญล้อมรักษ์
กรรมการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
กรมส่งเสริมการเกษตร
1๕. นายวสันต์ บุญเกิด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน
1๖. นายประสิทธิ์ อรรคไกรสีห์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหาร หน่วยธุรกิจทรัพยากรน้า
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน)
1๗. รศ.ดร.ณัฏฐา หังสพฤกษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1๘. นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1๙. นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๐. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
กรรมการและเลขาธิการ
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)
1. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบารุงรักษา
กรมชลประทาน
2. ผู้แทนสานักงบประมาณ
3. ผู้อานวยการสถาบันแหล่งน้าและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔. ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕. หัวหน้าสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๖. นายสุรชาติ มาลาศรี
ผู้อานวยการสานักบริหารโครงการ
กรมชลประทาน
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รองประธานกรรมการคนที่ ๑
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและรองเลขาธิการ

คณะทางานของ THAICID
คณะทางานด้านวิชาการ THAICID
1. นายสาธิต มณีผาย
ประธานคณะทางาน
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจาสถาบันพัฒนาการชลประทาน
2. นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์
คณะทางาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
3. นายอาทร สุทธิกาญจน์
คณะทางาน
ผู้อานวยการส่วนวางโครงการที่ 4 สานักบริหารโครงการ
4. นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ
คณะทางานและเลขานุการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สานักวิจัยและพัฒนา
5. นางสาวลพรรณพลอย ชาวเรือ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาการชลประทาน
คณะทางานสานักงานเลขาธิการ THAICID
1. นางณภัทร เวียงคามา
คณะทางาน
ผู้อานวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สานักบริหารโครงการ
2. นางสุภาพร คุมดวง
คณะทางาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สานักบริหารโครงการ
3. นางจันทร์จิรา พุทธวงษ์
คณะทางาน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานต่างประเทศ สานักบริหารโครงการ
4. นายพิชิต ขุมทรัพย์
คณะทางาน
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นายอัคราวุฒิ อินทรพาณิชย์
คณะทางานและเลขานุการ
ผู้อานวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ
สานักบริหารโครงการ
6. นางสาววันทนีย์ สกุลศักดิ์
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ สานักบริหารโครงการ
7. นางสาวกรปวีณ์ แพทย์ดี
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สานักบริหารโครงการ
8. นางสาวชิดชญา ติสโร
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สานักบริหารโครงการ
9. นางสาวนันท์ณินี นาคหรั่ง
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าพนักงานธุรการ สานักบริหารโครงการ
10. นายไพฑูรย์ รุ่งรอด
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักบริหารโครงการ
คณะอนุกรรมการด้านน้าและระบบนิเวศในนาข้าว (INWEPF)
1. นายวัชระ เสือดี
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นายวิภพ ทีมสุวรรณ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
วิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ สานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์
๒. นายศุภณัฐ ปริยชาติ
๓. นายกาญจดินทร์ สระประทุม
๔. นายไพโรจน์ เตชะเจริญสุขจีระ
๕. นางสาวสุชญา สุทธิวรรณกุล
๖. นายพีรพงศ์ คลังบุญครอง
๗. นางสาวนิจสิรี วงศ์อริยจิต
๘. นางสาวชโลบล นันทิตระการ
๙. นางสาวณปภัช นพเกล้า
๑๐. นางสาวนูริยะห์ เข็มกลัด
๑๑. นางสาวสุพิชา กองพลี
๑๒. นายพสธร ตัณฑรังสี
๑๓. นายสวิตต์ ภาชนะทิพย์
๑๔. นายวรพล ขวัญยืน
๑๕. นางสาวธันยพร สุวัจนพรพงศ์
๑๖. นางสาวปรีญาภรณ์ ณ ไชยวงค์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบารุงรักษา)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
ที่ปรึกษาสานักบริหารโครงการ
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ สานักบริหารโครงการ
นักวิชาการเกษตรชานาญการ สานักบริหารโครงการ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สานักบริหารโครงการ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สานักบริหารโครงการ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สานักบริหารโครงการ
นักจัดการงานทั่วไป สานักบริหารโครงการ
วิศวกรชลปรทานปฏิบัติการ สานักบริหารโครงการ
วิศวกรชลปรทานปฏิบัติการ สานักบริหารโครงการ
วิศวกรชลปรทานปฏิบัติการ สานักบริหารโครงการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์
นักศึกษาฝึกงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
วาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายทองเปลว กองจันทร์ (ประธานกรรมการ THAICID) กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ทราบ ดังนี้
๑) กล่า วขอบคุณ ท่า นอาจารย์ช ัย วัฒ น์ ปรีช าวิท ย์ ที ่ไ ด้เ ป็น ตัว แทนใน วัน แถลงข่า ว
เปิดตัวการประชุม THAICID National e-Symposium ซึ่งประสบความสาเร็จ และผ่ านพ้นไปได้ด้วยดี
2) การประชุม คณะกรรมการด้า นการชลประทานและการระบายน้าแห่ง ประเทศไทย
จัดขึ้น เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้เป็น ไปตามมาตรา 13 ของธรรมนูญ THAICID เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
ที่ ผ่ า นมาของคณ ะท างานด้ า นวิ ช าการ THAICID คณ ะท างานส านั ก งานเลขาธิ ก าร THAICID และ
คณะอนุ กรรมการด้ านน้ าและระบบนิ เวศในนาข้าว รวมถึง การพิจ ารณาแผนงานและงบประมาณของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
3) คาสั่ ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๗๒๓/๒๕๖๑ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด้ า นการ
ชลประทานและการระบายน้าแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ใกล้จะครบวาระ ๒ ปี
4) คาสั่งคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้าแห่งประเทศไทย ที่ ๕/๒๕๖๓
แต่ง ตั้ง คณะทางานของคณะกรรมการด้า นการชลประทานและการระบายน้าแห่ง ประเทศไทย ลงวัน ที่
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
ฝ่ายเลขานุการคณะทางานสานักงานเลขาธิการ THAICID แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนใน
การแต่งตั้งคณะกรรมการ THAICID ชุดใหม่ โดยจะยกร่า งคาสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการ THAICID เสนอแก่
รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง นี้สานัก งานเลขาธิก าร THAICID จะดาเนิน การเร่ง รัด
เสนอเรื่องเพื่อให้ทันต่อการดาเนิน งานอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ THAICID ชุดใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการคณะทางานสานักงานเลขาธิการ THAICID) ขอให้ที่ป ระชุมพิจารณารายงาน
การประชุม สามัญ ประจาปี คณะกรรมการด้า นการชลประทานและการระบายน้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่
1/256๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. 256๒ ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กาภู
กรมชลประทาน สามเสน ทั้ง นี้ไ ด้แ จ้ง เวีย นรายงานการประชุม และได้มีก ารดาเนิน การแก้ไ ขรายงาน
พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการทุกท่านแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ครั้งที่ 1/256๒
วาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ผลการดาเนินงานของ THAICID ที่ผ่านมา
ฝ่ายเลขานุการคณะทางานสานักงานเลขาธิการ THAICID แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการ
ดาเนินงานที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมสามัญประจาปี ครั้งที่ 1/2562 ดังนี้
1) การเข้ าร่วมการประชุ ม The 70th IEC Meeting & 3rd World Irrigation Forum
ในหั วข้ อหลั ก "Development for water, food and nutrition security in a competitive environment"
เมื่อวันที่ ๑-๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จึงขอรายงานสรุป ดังนี้
ผู้แทน THAICID ที่เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย
1. นายทองเปลว กองจันทร์ ประธาน THAICID
2. นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ THAICID/Member - PCTA, WG-HIST
3. นายสุรัช ธนูศิลป์ รองเลขาธิการ THAICID
4. นายอาทร สุทธิกาญจน์ คณะทางานด้านวิชาการ / Member - ASRWG, WG-AFM
และอีก ๒ ท่าน ที่ได้รับเชิญจาก ADB ให้เข้าร่วมการประชุม WIF3 คือ นายธนา สุวัฑฒน ที่ปรึกษาคณะทางาน
ด้านวิชาการ และ นายธเนศร์ สมบูรณ์ คณะทางานด้านวิชาการ
สาหรับสาระสาคัญในการประชุม ได้แก่
1. การประกาศ ๗๐ ปี ของการก่อตั้ง ICID
2. การมอบรางวัลต่าง ๆ ประกอบด้วย
๒.๑ WatSave Award หั ว ข้ อ Technology ได้ แ ก่ Mr. Tian Fuqiang (จี น ) และ
หัวข้อ Innovative Water Management ได้แก่ Mr. James Winter & Mr. Tony Quigley (ออสเตรเลีย)
๒.๒ Young Professional Award ได้แก่ เยาวชนจากอิหร่าน
๒.๓ Farmer Award ได้แก่ เกษตรกรจากอิ นเดีย ในเรื่อง Water Conservation
by use of Sprinkler & Drip Technologies in Paddy Crop
๒.๔ Best Paper ได้ แ ก่ Fang Wan, Wenlin Yuan, Qingyun Li และ Subing Lu
ใน เรื่ อ ง Research on Risk and Early Warning System of Inter-Basin Multi-Reservoir Water TransferSupply Operation with Consideration of Uncertain Factors
๒.๕ การขึ้นทะเบียน World Heritage Irrigation Structures ได้แก่ สิ่งก่อสร้างจาก
ประเทศจีน ๒ แห่ง อิหร่าน ๔ แห่ง อิตาลี ๓ แห่ง ญี่ปุ่น ๔ แห่ง มาเลเซีย ๑ แห่ง และสหรัฐอเมริกา ๒ แห่ง
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จาก www.icid.org
๓. การครบวาระของรองประธาน ICID และแต่งตั้งใหม่
๔. การนาเสนอผลงานของ Working Group และ Task Force ชุดต่างๆ
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นายธนา สุวัฒ น (กรรมการ THAICID) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเข้าร่วมประชุม
หารือกับ ADB ในประเด็น Global Participation และ Water Security รวมถึงการเน้นให้ เยาวชนเข้ามามี
ส่ ว นร่ว มในการชลประทานและการระบายน้ า โดยในภายหลั งจากการเข้าร่ว ม ได้ด าเนิน การรายงานผล
การประชุมให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นายอาทร สุทธิกาญจน์ (คณะทางานด้านวิชาการ THAICID) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่าได้เข้าร่ว มพิธีเปิด การประชุม The 70th IEC Meeting & 3rd World Irrigation Forum และเข้าร่วมการ
ประชุม Working Group ในส่วนของ Asian Regional Working Group โดยจะให้สมาชิกได้นาเสนอบทความ
ซึ่ ง ในครั้ ง หน้ า ประเทศไทยได้ เสนอตั ว ในการน าเสนอบทความ และในส่ ว นของ Adaptative Flood
Management ซึ่งประเทศไทยได้เคยน าเสนอเกี่ยวกับ การใช้พื้น ที่ในการจัดการน้าท่ วม ซึ่งที่ ประชุม ได้ ให้
ความสนใจและขอให้มีบทความเกี่ยวกับการจัดการน้าท่วมเพิ่มเติมอีก
นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ THAICID) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ได้เ ข้า ร่ว มและน าเสนอเรื ่อ ง “ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารน้ าอั จฉริย ะ (SWOC) กรมชลประทาน เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพ
การบริห ารจัด การน้ าของประเทศไทย” ในการประชุม Workshop เกี่ย วกับ Modernization ซึ ่ง ได้รับ
ความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก
3.1.1 การดาเนินงานของคณะทางานสานักงานเลขาธิการ THAICID
ฝ่ายเลขานุการคณะทางานสานักงานเลขาธิการ THAICID รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง
ผลการดาเนินงานของคณะทางานสานักงานเลขาธิการ THAICID ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
1) กิจกรรมภายในประเทศ
๑.1 การจ่ายเงินอุดหนุนบารุงค่าสมาชิก ICID เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
1.2 การจัดทาแผนงานและงบประมาณในช่วง ๕ ปี (พ.ศ. 2564-2568) ซึ่งทาง
กองแผนงานต้องการเห็นภาพรวมในระยะยาว แต่หากมีเหตุจาเป็นก็สามารถขอเปลี่ยนแปลงงบในแต่ละปีได้
1.3 การดาเนินงานด้านงบประมาณและการจัดซื้อจัดหาพัสดุและครุภัณฑ์ภายใต้
แผนงาน THAICID
1.4 การดาเนิ นการจัดทาหนั งสื อเชิญ หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและการประสานอานวยความสะดวกในการจัดประชุม ได้แก่ การประชุม
สามัญประจาปี การประชุมวิชาการ การแถลงข่าว
1.5 การดาเนินการขออนุญาต ICID จัดแปลและจัดพิมพ์คู่มือภาษาไทย “Manual
on Planning of Structural Approaches to Flood Management” ซึ่งแปลโดยนายชัยวัฒ น์ ปรีช าวิท ย์
และ รศ.ดร.อารียา ฤทธิมา จากมหาวิทยาลัยมหิดล
1.6 การจัดทาข้อมูลกิจกรรม THAICID ร่วมกับคณะทางานด้านวิชาการ ส่งให้ ICID
ประกอบด้ ว ย Thailand Country Profile, THAICID Activities in 2019 ประกอบ ICID Annual Report
2019, THAICID Activities in 2020 ประกอบ Coffee Table Book
1.7 การแปลคากล่าวและผลงานทางวิชาการสาหรับการประชุมวิชาการ
1.8 การเชิญประธาน ICID ส่งคากล่าวในการประชุมวิชาการของ THAICID
1.9 ดาเนิ น การประชาสั มพันธ์เชิญ สมัครเพื่อรับคัดเลือกตั้งในการดารงตาแหน่ ง
ประธานและรองประธาน ICID ปี พ.ศ. 2564-2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ประสงค์สมัคร
1.10 การอัพเดทเว็บไซต์ THAICID เพื่อเผยแพร่กิจกรรม THAICID และข่าวสาร ICID
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2) กิจกรรมต่างประเทศ
2.1 การเตรี ย มการส าหรั บ การเข้ า ร่ ว มป ระชุ ม The 5th Africa Regional
Conference and 71st IEC Meeting ระหว่างวันที่ ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ราชอาณาจักรโมร็อกโค และการประชุม
The 24th ICID Congress and 72nd IEC Meeting ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
นายวัชระ เสือดี (เลขานุการคณะอนุกรรมการ INWEPF) กล่าวเสริมในที่ประชุมว่า ได้
ประสานกับ ทางสานัก บริห ารโครงการทราบว่า ได้ดาเนินการจัดพิมพ์คู่มือภาษาไทย เรื่อง “Manual on
Planning of Structural Approaches to Flood Management” เป็ น เล่ ม สี 100 เล่ ม และ เล่ ม ขาวด า
300 เล่ ม แจกในโอกาสส าคั ญ ต่ า ง ๆ เช่ น วั น สถาปนากรมชลประทาน วั น ประชุ ม วิ ช าการ The 13th
THAICID National e-Symposium 2020
นายทองเปลว กองจันทร์ (ประธานกรรมการ THAICID) กล่าวในที่ประชุม ดังนี้
1) ขอบคุ ณ นายชั ยวั ฒ น์ ปรี ชาวิ ทย์ และ รศ.ดร.อารียา ฤทธิ มา ที่ ให้ ความอนุ เคราะห์
ในการแปลคู่ มื อ “Manual on Planning of Structural Approaches to Flood Management” ซึ่ งเป็ น
หนังสือที่ดีมาก โดยเสนอให้ทาเป็น E-book อัพโหลดลงในเว็บไซต์ เพื่อให้โครงการชลประทานต่าง ๆ ได้รับ
ทราบและนาไปสู่การบริหารจัดการต่อไป
2) เสนอให้ ส านั กงานเลขาธิการ THAICID ชี้ แจงเหตุ ผลความจาเป็ น ในการขอรับ จัดสรร
ค่ าใช้ จ่ ายส าหรับ การเข้ าร่ วมประชุ ม The 5th Africa Regional Conference and 71st IEC Meeting โดยเป็ น
การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 และให้ขอตั้งในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
ทั้งนี้ขอให้ทบทวนงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานดังกล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ (กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ THAICID) สอบถามในที่ประชุมว่า
ช่ ว งประมาณเดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. 2564 จะมี ก ารประชุ ม The 24th ICID Congress and 72nd IEC
Meeting ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ในการส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณจากส่วนใด
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะท างานส านั ก งานเลขาธิ ก าร THAICID ชี้ แ จงให้ ที่ ป ระชุ ม ว่ า
ทางส านั กงานเลขาธิการ THAICID จะมี การขอเปลี่ ยนแปลงงบประมาณเหลื อ จ่าย ประจาปี พ.ศ. 2564
เพื่อนามาเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ของ ICID
มติที่ประชุม รับทราบและผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม
3.1.2 การดาเนินงานของคณะทางานด้านวิชาการ THAICID
นายชัย ยะ พึ่งโพธิ์ส ภ (เลขานุก ารคณะทางานด้า นวิช าการ THAICID) รายงานให้
ที่ประชุมทราบผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของคณะทางานด้านวิชาการ THAICID ดังนี้
๑) การจ่ายค่าสมาชิกศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ใช้งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งได้มีการอบรมผู้ที่รับผิดชอบในส่วนของโปรแกรม TCI แล้ว สาหรับการอบรมครั้งที่ 2 ได้มีการเลื่อนออกไป
เนื่องจากสถานการณ์ ของเชื้อโควิด 19 อย่างไรก็ตาม คณะทางานด้านวิชาการได้มีการเตรียมความพร้อมของ
ข้อมูลและรายงานวิจัยที่มีการ Peer review ไว้แล้ว หากได้รับการรับรองมาตรฐาน ก็จะยื่นขอ TCI ซึ่งคาดว่า
จะสามารถดาเนินการแล้วเสร็จได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) การจั ด ประชุ ม วิ ช าการนั ด พิ เศษ ก าหนดจั ด ในช่ ว งต้ น เดื อ นกั น ยายน ๒๕๖๓
ใช้งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
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๓) การจั ด ประชุ ม The 13th THAICID National e-Symposium ใช้ ง บประมาณ
๕๐๕,๕๙๓ บาท

๔) การจัดทาหนังสือ 70th Anniversary of ICID ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยนา
กิ จ กรรมจากการจั ด ประชุ ม The 13th THAICID National e-Symposium มารวมเล่ ม เป็ น หนั ง สื อ และ
E-book ใช้งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๕) การจัดทาหนังสือเผยแพร่ THAICID ใช้งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท
๖) การดาเนินงานของคณะทางานด้านวิชาการ THAICID ใช้งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
นายสาธิ ต มณี ผ าย (ประธานคณะท างาน THAICID) กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ในที่ ป ระชุ ม ถึง
รายละเอียดของการดาเนินงานของคณะทางานด้านวิชาการ THAICID หลัก ๆ ได้แก่
1) การสนับ สนุน นัก วิช าการให้เขีย นบทความเพื่อ นาเสนอผลงานวิจัย ทั้งใน ประเทศ
และต่างประเทศ
2) การจัด ทา THAICID Library ได้แ ก่ คู่มือ การบริห ารจัด การน้าท่ว มด้ว ยแนวทาง
ไม่ใช้สิ ่ง ก่อ สร้า ง คู่มือ การวางแผนการบริห ารจัด การน้าท่ว มด้ว ยแนวทางใช้สิ่ง ก่อ สร้า ง และยัง มีก าร
รวบรวมบทความที่ได้ถูกนาเสนอในการประชุม National Symposium ในแต่ล ะปี ซึ่ งสามารถค้นหาได้
จากเว็บไซต์ THAICID
3) นอกจากนี้ คณะทางานด้านวิช าการ THAICID ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพิ่มเติม 3
ท่า น ได้แ ก่ รศ.ดร.วราวุธ วุฒ ิว ณิช ย์ นายวิรัต น์ ขาวอุป ถัม ภ์ และนายชูพ ัน ธุ์ ชมภูจัน ทร์ และยัง มี
เครือข่ายของคณะทางานด้านวิช าการ ได้แก่ สถาบัน การศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิท ย าเข ต ก าแ พ งแ ส น ม ห าวิท ย าลัย น เรศ วร ม ห าวิท ย าลัย เท ค โน โล ยีพ ระจอ ม เก ล้า ธน บุรี
มหาวิท ยาลัย มหิด ล มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุรี รวมถึง ส านัก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) การประชุม The 24th ICID Congress ได้ถูก เลื่อ นไปจัด ในปี พ.ศ. 2564 รวมถึง
การประชุม The 72 nd IEC Meeting จะจัด ขึ ้น ณ เครือรัฐออสเตรเลี ย ส่ วนการประชุ ม The 5th Africa
Regional Conference and 71st IEC Meeting จะจัดขึ้น ณ ราชอาณาจักรโมร็อกโค ซึ่งทางคณะทางานด้าน
วิช าการ THAICID ได้มีห นัง สื อ เชิญ ชวนให้นัก วิช าการส่ง บทความระดับ International โดยมีกาหนด
call for paper เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 แต่ยังไม่ทราบว่าได้รับการตอบรับบทความหรือไม่
5) การเข้า ร่ว มการประชุม The 3rd World Irrigation Forum ในระหว่ างวัน ที่ ๑-๗
กันยายน ๒๕๖๒ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในส่วนของผู้บริหาร THAICID ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดการประชุม โดยมีป ระธาน THAICID เข้าร่วมพร้อมที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ของ THAICID สาหรับ
การส่งนักวิชาการเข้าร่วมนาเสนอบทความทางวิชาการ ประกอบด้วย
- นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ และนายเลอบุญ อุดมทรัพย์ นาเสนอ
ในหัวข้อ “ศูนย์ปฏิบัติการน้าอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน เพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าของ
ประเทศไทย” ในการเข้าร่วม International Workshop on Modernizing Irrigation Services for Water,
Food and Nutrition Security” ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒
- รศ.ดร.อารียา ฤทธิมา พร้อมคณะ ส่งผลงานในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้แบบจาลอง
การเติมน้าใต้ดินเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการน้าใต้ดินในพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่: กรณีศึกษา
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพนมทวน-สองพี่น้อง-บางเลน” และ “การตรวจวัดค่าความนาน้าชลศาสตร์
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ของดินอิ่มตัวสาหรับการสร้างแบบจาลองการเติมน้าบาดาลในพื้นที่เกษตรของโครงการส่งน้าและบารุงรักษา
พนมทวน-สองพี่น้อง-บางเลน”
- รศ.ดร.สนิท วงษา นาเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์หัวข้อ “Impact of Climate
Change on Water Resources Management in the Lower Chao Phraya Basin Thailand”
- ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ นาเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์หัวข้อ “Water Retention
Management in Lowerlands of Chao Phraya Delta”
6) การแปลคู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
และคู่มือ การวางแผนการบริหารจัดการน้าท่ วมด้วยแนวทางใช้สิ่งก่อสร้าง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้วาระ
ครบรอบ 70 ปีของ ICID และ THAICID ทางทีมงานจึงได้จัดทาเข็มที่ระลึกเพื่อมอบให้คณะกรรมการทุกท่าน
นอกจากนี้ ได้ ข อความอนุ เคราะห์ จ ากท่ า นอาจารย์ ชั ย วั ฒ น์ ปรี ช าวิ ท ย์ ในการแปลคู่ มื อ ของ THAICID
อย่างน้อยปีละ 1 เล่ม
7) การประชุมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๔ ครั้ง และการประชุมร่วมกับ
สานักงานเลขาธิการ THAICID จานวน ๓ ครั้ง
8) ส าหรับ การประชุม The 13th THAICID National Symposium ได้ม ีก าร
ป รับ เป ลี ่ย น รูป แ บ บ เป ็น ก า ร ป ร ะ ชุม The 13th THAICID National e-Symposium เนื ่อ งจ า ก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ภายใต้หัวข้อหลัก
“๗๐ ปี แห่ง ความมุ่ง มั่น ICID และ THAICID ในการเป็น องค์ก รเครือ ข่า ยสนับ สนุน ภารกิจ เพื่อ มุ่ง สู่
อนาคตที่เราต้อ งการ ภายใต้เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนมิติที่ ๖ เน้น การจัดการน้าชลประทานและการ
ระบายน้าที่ยั่งยืน ” โดยมีประธาน THAICID กล่าวเปิดการประชุม ประธาน INWEPF กล่าวแสดงความยินดี
ในวาระครบรอบ ๗๐ ปี เลขาธิการ THAICID กล่ าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชุม ประธาน ICID กล่ าวถึงโอกาส
ครบรอบ ๗๐ ปี รวมถึงปาฐกถาพิเศษ ๔ ท่าน ได้แก่ นายปีติพ งศ์ พึ่ง บุญ ณ อยุธ ยา ประธานกรรมการ
มูล นิธิสานักงานพัฒ นาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ นายชัยวัฒ น์ ปรีช าวิท ย์ ที่ป รึกษากรมชลประทานและ
อดีต รองประธาน ICID นายสุริยัน วิจิตรเลขการ และนายพิริยะ อุไรวงศ์ จากองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของเยอรมัน (GIZ) มีการนาเสนอบทความบนเวที e-onstage จากผู้ส่งบทคัดย่อจานวน ๔๐ บทคัดย่อ
โดยผ่ านการคั ด เลื อ กให้ ส่ งบทความฉบั บ เต็ ม ๒๒ บทความ และได้ รับ การพิ จารณาให้ น าเสนอบนเวที ๘
บทความ ได้แก่ กรมชลประทาน การประปานครหลวง มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้นาเสนอบทความ และมีผู้เข้าร่วมรับชมผ่าน Platform ทั้งสิ้น ๖,๘๒๓ ราย
รศ.ดร.บัญ ชา ขวัญ ยืน (กรรมการ THAICID) แจ้ง ให้ที ่ป ระชุม ทราบว่า ในปีนี้
ไม่สามารถจัดกิจกรรมวันน้าโลกได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงได้มีการ
เลื่อนไปจัดกิจกรรมวันน้าโลกในปีถัดไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.1.3 การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านน้าและระบบนิเวศของนาข้าว (INWEPF)
นายวัช ระ เสือ ดี (เลขานุการคณะอนุก รรมการ INWEPF) รายงานให้ที่ประชุมทราบ
ถึงผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ INWEPF ดังนี้
1) การเข้าร่วมการประชุม 2019 Seoul INWEPF - PAWEES International Conference
th
and 16 INWEPF Steering Meeting ณ ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ ๕–๗ พฤศจิกายน 256๒ โดยมีภารกิจดังนี้
- นาเสนอการดาเนินงานของ INWEPF-THAI
[9]

- นาเสนอผลการดาเนินงาน Working Group 1-3
- การประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ INWEPF-KOREA เพื่ อ เตรี ย มการประชุ ม INWEPF
Working Group 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
- ผู้แทนประเทศไทย โดย ดร.นพดล โคว้สุวรรณ์ นาเสนอบทความ เรื่อง “Innovative
Approach on the National Scale of the Water Saving Integrated Smart Farming – AWDI Technique
in Thailand”
๒) การประชุม คณะท างาน (Working Group) จานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 1๔ กุมภาพั นธ์
256๓ และ 15 มิถุนายน 256๓ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน และการเตรียมการจัดประชุม
Working Group 2 Workshop
๓) การประชุ ม หารื อ เพื่ อ ขอตั้ งงบประมาณ ในการด าเนิ น งานด้ า นต่ า ง ๆ ของ
คณะอนุกรรมการ INWEPF ร่วมกับสานักงานเลขาธิการ THAICID และกองแผนงาน
๔) งานวิจัย การท านาโดยวิธีเปียกสลั บแห้ ง เรื่อง การประเมิน การจัด การน้ าเพื่ อให้ ได้
ผลผลิตข้าว ภายใต้สภาพการชลประทานที่แตกต่างกัน สนับสนุนโดยส านักงานพั ฒ นาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) การประเมินผลิตภาพการใช้น้าของนาข้าวชลประทาน โดยวิธีการเพาะปลูกแบบใช้น้าน้อย
การประเมินผลิตภาพการใช้น้าของข้าวไรซ์เบอร์รี่ภายใต้วิธีการชลประทานแบบใช้น้าน้อย
๕) งานวิ จั ย ด้ า นการบริ ห ารจั ด การน้ า เรื่ อ ง การบริ ห ารจั ด การน้ าในพื้ นที่ ลุ่ ม ต่ า
(๑๓ ทุ่งพื้นที่ลุ่มต่าเจ้าพระยา)
๖) งานประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ http://inwepf.rid.go.th และ
ร่วมกับกรมชลประทานจัดทาคู่มือการทานาเปียกสลับแห้ง เพื่อเผยแพร่และขยายผลในวารสารวิชาการ
๗) การจัดทาวารสารวิชาการ “วันชูชาติกาภู” ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๘) การขยายผลงานวิจัย สู่ก ารปฏิบัติในเขตพื้น ที่ช ลประทาน ได้แ ก่ พื้น ที่โ ครงการ
ชลประทานอุบ ลราชธานี การประกวดกลุ่ม ผู้ใช้น้าดีเด่น การทานาเปีย กสลับ แ ห้ง แบบแปลงใหญ่ที่ล าน
กระบือ การประเมินเทคนิคการชลประทานที่จังหวัดพิษณุโลกและปัตตานี โดยทุน สานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน)
๙) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะ
โลกร้อนจากการทานาเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยโครงการ
ดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุ นจากรัฐบาลเยอรมัน เดนมาร์ก อังกฤษ สหภาพยุโรป เน้นกิจกรรมลดผลกระทบ
(Mitigation) ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหลัก เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีระยะเวลา
ดาเนินงาน ๕ ปี (สิงหาคม ๒๕๖๑ – สิงหาคม ๒๕๖๖) งบประมาณในการดาเนินงานทั้งสิ้น ๖๐๐ ล้านบาท
พื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่ช ลประทานภาคกลาง ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
สุพรรณบุรี คิดเป็น ๒,๘๔๖,๓๗๖ ไร่
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน (กรรมการ THAICID) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1) งานวิจ ัย เรื ่อ งนาเปีย กสลับ แห้ง โดยทุน ของส านัก งานพัฒ นาการวิจัย การเกษตร
(องค์การมหาชน) หรือ สวก. ซึ่งได้ดาเนินการมาเป็นปีที่ ๓ แล้ว มีการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
Climate Change และการลดการปล่อ ย Green House Gas หรือ ก๊าซมีเทนจากแปลงนาข้าวนาเปีย ก
สลับแห้ง
[10]

2) ส าหรับ โครงการ THAI Rice NAMA ได้ม ีแ นวคิด การน าเทคโนโลยี Laser Land
Leveling มาประยุกต์ใช้ กับพื้นที่นาในประเทศไทย เนื่องสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยไม่ราบเรียบ
ได้ม ีก ารอบรมผู ้ป ระกอบการและเกษตรกรเกี ่ย วกับ เทคโนโลยีด ัง กล่า ว และมีพื ้น ที ่น าร่อ งที ่จ ัง หวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งจะช่วยในเรื่องผลผลิตและการใช้น้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รศ.ดร.ณัฏฐา หังสพฤกษ์ (กรรมการ THAICID) กล่าวในที่ประชุม ดังนี้
๑) ชื่นชมผลการดาเนินงานของ THAICID และ INWEPF อีกทั้งยังมีความยินดีที่ตนเองได้มี
โอกาสเป็นส่วนหนึ่งของ THAICID
๒) เสนอให้เน้น Working Group ที่ THAICID ไปเข้าร่วม โดยมุ่งนาเสนอผลงานใน Working
Group ดังกล่ าว และต้องไม่ลืมเรื่องที่สาคัญ คือ Ecosystem เช่น สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนาข้าว เนื่องจาก
วัตถุประสงค์หลักของ ICID คือ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยปัจจัยที่สาคัญ คือ น้าและดิน
๓) ให้มีการเชื่อมโยงบทบาทของหน่วยงานอื่น ๆ ในการดาเนินงานของ THAICID
๔) เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ขอให้การดาเนินการต่าง ๆ เช่น
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้มีความรวดเร็ว และไม่ส่งหนังสือเชิญประชุมกระชั้นชิดกับวันประชุมมากเกินไป
นายเลอศักดิ์ ริ้ว ตระกูล ไพบูล ย์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ THAICID) กล่าวเสริม ดังนี้
๑) ขอให้ ป รั บ เปลี่ ย นรู ป แบบในการส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม โดยช่ อ งทางอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม
เพื่อความรวดเร็ว เช่น การส่งหนังสือเชิญประชุมทางกลุ่มไลน์
๒) เสนอให้ดึงสานักงานพัฒ นาการวิจัย การเกษตร (องค์ก ารมหาชน) หรือ สวก. เข้าร่วม
โดยให้ มี ห นั งสื อ เพื่ อ เชิ ญ ให้ ม าเข้ าร่ว มเป็ น เครือ ข่ ายของ THAICID และถื อ เป็ น โอกาสที่ ดี ที่ จะเชิ ญ นั ก วิจั ย
ด้านต่าง ๆ มาประยุกต์เรื่อง Ecosystem ด้วย
นายวสันต์ บุญเกิด (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ THAICID) กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุม ดังนี้
๑) INWEPF ได้ มี ก ารพิ จ ารณาเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มในงานวิ จั ย ด้ ว ย เช่ น Multi-functional
Paddy Field หรือเรื่องคุณภาพน้าในแปลงนา
๒) ควรมีการนาอภิธานศัพท์ต่าง ๆ มาเผยแพร่ ให้มีการนามาใช้อย่างแพร่หลาย
๓) ขอเข้าร่วมการแข่งขันในการประกวดรับรางวัล WatSave Award ของ ICID ในครั้งต่อไป
เช่น นาตอซัง นาเปียกสลับแห้ง
นายชัย วัฒ น์ ปรีช าวิท ย์ (กรรมการผู ้ท รงคุณ วุฒ ิ THAICID) กล่า วเสริม ในที ่ป ระชุม
ว่า การสมัค รขอรับ รางวัล ต่า ง ๆ เช่น Best performing national committee Award ต้อ งมีค วาม
เด่น ทางวิช าการมากกว่า นี้ เสนอให้ส่ง คนเข้า ร่ว มการประชุม Working Group ที่ต้อ งเด่ น ทางวิช าการ
เพิ ่ม ขึ ้น จะเป็น การดีห ากสามารถดึง คนที ่ม ีค วามสามารถจากมหาวิท ยาลัย ต่า ง ๆ ได้ เช่น เรื ่อ ง
แบบจาลอง เรื่องน้า แต่มีข้อจากัดเรื่องงบประมาณ อาจพิจารณางบมาจากหลาย ๆ หน่วยงานมาร่วม
นายสถิร ะ อุด มศรี (กรรมการ THAICID) กล่า วในที่ประชุมว่า กรมพัฒ นาที่ดินมีความ
ประสงค์จะดาเนินการเกี่ยวกับระบบนิเวศของนาข้าว เช่น การปรับปรุงบารุงดิน รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง
ในแปลงนา โดยทางกรมพัฒนาที่ดินมีงบประมาณดาเนินการอยู่ส่วนหนึ่ง แต่ต้องมีการประสานกันมากกว่านี้
นางอิ น ทนิ ล อิ น ท์ ช ยะนั น ท์ (กรรมการ THAICID) กล่ า วเสริ ม ในที่ ป ระชุ ม ว่ า เรื่ อ งของ
Ecosystem ต้ อ งมองด้ า นชี ว ภาพด้ ว ย ได้ แ ก่ สิ่ ง มี ชี วิ ต เล็ ก ๆ ในแปลงนา การพิ จ ารณาห่ ว งโซ่ อ าหาร
และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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นายธนา สุว ัฒ น (กรรมการ THAICID) แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ ง Multifunctional Role in Paddy Field ซึ่ งได้ มี โอกาสเข้ า ไปร่ว มประชุ ม ใน Working Group 1 จึง ได้น าเสนอ
เกี่ยวกับแนวทางการจัดการคุณภาพน้าในแก้มลิงทุ่งเจ้าพระยา โดยเฉพาะคลองพระยาบันลือ รวมถึงเรื่อง
เกี่ย วกับ Ecosystem ด้ว ย นอกจากนี ้ ทางส านัก วิจัย และพัฒ นา กรมชลประทานได้พ ัฒ นาเครื่อ ง มือ
ตรวจวัด ระดับ น้าในแปลงนาเปีย กสลับ แห้ง และได้นาไปติด ตั้งที่ก รมการข้า วแล้ว ซึ่งเครื่อ งมือ ดังกล่า ว
ได้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
นายประยุทธ์ ไกรปราบ (รองประธานกรรมการ THAICID คนที่ 2) กล่าวเสริมในที่ประชุม ดังนี้
1) ประเด็น เรื่อง กาแพงภาษี จากการคานวณ Water Footprint (ฉลากการใช้น้า) ดังนั้น
จะทาอย่างไรให้ทุกคนตระหนักเรื่องการประหยัดการใช้น้าในการปลูกข้าว หากมีงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก และเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน เพื่อเกษตรกร
สามารถนาไปขยายผลต่อยอดได้
2) เสนอให้มีการศึกษาการตั้งรับผลกระทบจากการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจ หรือการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในนาข้าว รวมถึงเสนอให้คณะอนุกรรมการ INWEPF ได้ศึกษาทบทวนว่า
พื้นที่นาข้าวเดิมยังคงมีเหมาะสมอยู่หรือไม่ อันมีสาเหตุ เนื่องมาจาก Climate Change เป็นต้น
3) การใช้เครื่องมือ Social ต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนและเกษตรกร ได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์
4) ประเด็น Ecosystem ต้องมองถึงคุณภาพชีวิต และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ด้วย
5) เสนอให้เพิ่มผู้แทนของกรมทรัพยากรน้าเข้าร่วมเป็นคณะทางานด้านวิชาการ THAICID
นายทองเปลว กองจันทร์ (ประธานกรรมการ THAICID) กล่าวในทีป่ ระชุม ดังนี้
1) การจั ด ประชุ ม เชิ งวิช าการ การจั ด ท าเอกสารเชิ งวิช าการ การสร้างเครือ ข่ ายต่ าง ๆ
ถือเป็นเรื่องที่ดาเนินการได้ดีมาโดยตลอด แต่ขอให้เพิ่มการสร้างเครือข่ายยุวชลกรในงานของ THAICID ด้วย
2) การคิดนอกกรอบเรื่อง Ecosystem in Paddy field เช่น บางระกาถือเป็นต้นแบบที่ดีที่
มีการใช้ประโยชน์นาข้าวแบบครบวงจร โดยมองไปถึงเรื่องของวัฒนธรรม วิถีชีวิต การท่องเที่ยว ฯลฯ
3) มอบฝ่ายเลขานุการสานักงานเลขาธิการ THAICID ให้พิจารณางบประมาณของ INWEPF
ในลักษณะเดียวกับงบบูรณาการ โดยกรมชลประทานขอเป็นเจ้าภาพในการเชื่อมโยงงบในส่วนต่าง ๆ
4) ขอให้เพิ่มเติมกรมทรัพยากรน้าในคณะทางานด้านวิชาการ THAICID
มติที่ประชุม รับทราบและผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม
วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 แผนการดาเนินงานและงบประมาณของ THAICID
ฝ่ายเลขานุการคณะทางานสานักงานเลขาธิการ THAICID รายงานแผนการดาเนินงาน
และงบประมาณของ THAICID รวมทั้ง แผนงานสานัก งานเลขาธิก าร THAICID ประจาปี พ.ศ. 256๔
เพื่อให้ที่ป ระชุม พิจารณา ดังนี้
๑) กิจกรรมภายในประเทศ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,395,450 บาท ได้แก่
1.1) การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อบารุงค่าสมาชิก ICID จานวนเงิน 150,000 บาท
1.2) การเข้าร่วมกิจกรรมวันน้าโลก (ช่วงเดือนมีนาคม 2564) จานวนเงิน 50,000 บาท
1.3) การจัดประชุมสามัญ จานวนเงิน 150,000 บาท
1.4) การจัดประชุมนัดพิเศษ จานวนเงิน 80,000 บาท
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1.5) การจั ดประชุ มวิ ชาการ THAICID National Symposium จ านวนเงิน 800,000
บาท
1.6) การจัดทาหนังสือเผยแพร่ จานวนเงิน 120,000 บาท
1.7) กิจกรรมการบริหารงานของคณะทางาน เช่น การประชุมและการจัดทาเอกสาร
ประกอบการประชุ ม การจัดซื้ อจั ดหาพั สดุ และครุภั ณฑ์ ส านั กงาน การปฏิ บั ติ งานนอกเวลาราชการ เป็ นต้ น
จานวนเงิน 150,000 บาท
๒) กิจกรรมต่างประเทศ ได้แก่
2.1) การประชุ ม The 5th Africa Regional Conference and 71 st IEC Meeting
ระหว่ า งวั น ที่ ๑-๗ ธั น วาคม ๒๕๖๓ ภายใต้ หั ว ข้ อ Sustainable Management of Irrigation for Better
Resilience of Agriculture in Africa ณ ราชอาณาจักรโมร็อกโค จานวน 850,000 บาท
2.2) การประชุม The 24th ICID Congress and 72nd IEC Meeting ภายใต้หัวข้อ
Innovation and Research in Agricultural Water Management to achieve sustainable development
goals ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย จานวน 870,000 บาท
2.3) การประชุม The 9th World Water Forum ภายใต้หัวข้อ Water Security for
Peace and Development ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2564 ณ สาธารณรัฐเซเนกัล จานวน 840,000 บาท
มติที่ป ระชุม 1. เห็นชอบต่อแผนงานและงบประมาณ ได้แก่ การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อบารุงค่าสมาชิก ICID,
การเข้าร่วมกิจกรรมวันน้ าโลก, การจัดประชุมสามัญ ประจาปี , การจัดประชุมนัดพิเศษ,
การจัดทาหนั งสือเผยแพร่ , การบริหารงานของคณะทางาน, การประชุม The 5th Africa
Regional Conference and 71 st IEC Meeting, การประชุ ม The 24 th ICID Congress
and 72nd IEC Meeting และการประชุม The 9th World Water Forum
2. ให้พิจารณากิจกรรมเพิ่มเติม ได้แก่ เครือข่ายเยาวชน ซึ่งต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่อง
ของงบประมาณส่วนดังกล่าว โดยกิจกรรมงบบูรณาการของ INWEPF ให้เพิ่มไว้ในตาราง
แผนงานและงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งให้ฝ่ ายเลขานุ การของคณะท างานส านักงาน
เลขาธิการเป็นเจ้าภาพพิจารณาผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ นายวัชระ เสือดี
4.2 แผนการดาเนินงานของคณะทางานด้านวิชาการ THAICID
นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ (เลขานุการคณะท างานด้ านวิชาการ THAICID) นาเสนอแผนการ
ดาเนินงานของคณะทางานด้านวิชาการ THAICID ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ประกอบด้วย
1) กิจกรรมในประเทศ ได้แก่
1.1) ขอเพิ่ม รายการค่า สมาชิก ศูน ย์ดัช นีก ารอ้า งอิง วารสารไทย (Thai-Journal
Citation Index Centre หรือ TCI) จานวน 12,000 บาท
1.2) การจัดประชุมวิชาการนัดพิเศษ จานวน 80,000 บาท
1.3) การจัดประชุม The 14th THAICID National Symposium (เดือนกรกฎาคม
2564) โดยจะขอเพิ่มงบประมาณในส่ วนของค่าตอบแทนของ Paper review อีกเป็นจานวน 120,000
บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 920,000 บาท
1.4) การเข้าร่วมกิจกรรมวันน้าโลก เดือนมีนาคม 2564 จานวน 50,000 บาท
1.5) การจัดทาหนังสือเผยแพร่ THAICID จานวน 120,000 บาท
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1.6) การดาเนินงานของคณะทางานด้านวิชาการ ได้แก่ จ้างผู้ช่วยดาเนินงาน 2 คน
จานวน 360,000 บาท
1.7) ขอเพิ่มรายการกิจกรรม Young THAICID งบประมาณ 100,000 บาท
2) กิจกรรมต่างประเทศ ได้แก่
2.1) การประชุม The 24th ICID Congress and 72nd IEC Meeting จัดในระหว่างวันที่
๖-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย จานวน 850,000 บาท
2.2) การประชุม The 10th International Micro Irrigation Conference ในวัน ที่
26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2564 ณ ราชอาณาจักรโมร็อกโค จานวน 870,000 บาท
2.3) การประชุ ม The 9th World Water Forum จั ด ในระหว่ า งวั น ที่ 22-27
มีนาคม 2564 ณ สาธารณรัฐเซเนกัล จานวน 840,000 บาท
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบให้เพิ่มรายการการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(Thai-Journal Citation Index Centre หรือ TCI) งบประมาณ 12,000 บาท
2. เห็ น ชอบให้ เ พิ่ มงบประมาณ ในการจั ด ประชุ ม The 14th THAICID National
Symposium รวมเป็นงบประมาณ 920,000 บาท
3. เห็นชอบให้เพิ่มงบประมาณสาหรับการดาเนินงานของคณะทางานด้านวิชาการ จานวน
360,000 บาท
4. เห็นชอบให้เพิ่มกิจกรรม Young THAICID งบประมาณ 100,000 บาท

4.3 แผนการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ INWEPF
นายวัช ระ เสือ ดี (เลขานุก ารคณะอนุก รรมการ INWEPF) เสนอที่ประชุมถึงแผนการ
ดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ INWEPF ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ซึง่ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
๑) การประชุมวิชาการ INWEPF ช่วงเดือนสิงหาคม 2564 จานวน 100,000 บาท
๒) การประชุมทางวิชาการ Steering Meeting and Symposium ครั้งที่ ๑7 (ช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2563 อยู่ระหว่างการยืนยันจากเจ้าภาพ) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา จานวน
420,000 บาท
๓) การประชุมคณะอนุกรรมการ จานวน 2 ครั้ง ช่วงเดือนมีนาคม และกันยายน ๒๕๖4
จานวน 4,000 บาท
๔) การประชุมคณะทางาน (Working Group 1 - 3) จานวน ๓ ครั้ง ช่วงเดือนมกราคม
พฤษภาคม และสิงหาคม ๒๕๖4 ตามลาดับ จานวน 12,000 บาท
๕) Task Force Meeting จานวน 150,000 บาท
๖) การประชุมและการดูงานคณะทางาน (Working Group 1 - 3) จานวน 400,000 บาท
๗) งานวิจัยการทานาโดยวิธีเปียกสลับแห้ง จานวน 600,000 บาท
๘) การขยายผลการทานาโดยวิธีเปียกสลับแห้งในเขตชลประทาน จานวน 600,000 บาท
9) การปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ จานวน 10,000 บาท
10) การแปลเอกสารวิชาการจากต่างประเทศ จานวน 10,000 บาท
11) การจัดทารายงานวิชาการ จานวน 10,000 บาท
12) การจัดทาบทความทางวิชาการเผยแพร่ จานวน 10,000 บาท
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