โครงการ Remote Sensing Application for Northeastern Thailand Water Resources Management
ภายใต้กรอบความร่วมมือคณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (คกร.) สมัยที่ ๒๑
ภูมิหลัง
๑. ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ
(คกร.) ไทย-จีน สมัยที่ ๒๑ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้มีมติอนุมัติโครงการความร่วมมือ ภายใต้ คกร. ไทย-จีน สมัยที่ ๒๑ ในรูปแบบและสาขาต่างๆ ดังนี้
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๒. โครงการ Remote Sensing Application for Northeastern Thailand Water Resources
Management เป็นโครงการความร่วมมือทวิภาคี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันแหล่งน้้าและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น และ Institute of Remote Sensing and Digital Earth (RADI), Chinese
Academy of Science โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อการบริหารจัดการน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน้าข้อมูลจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบข้อมูลในระดับต้าบล โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้้าที่ส้าคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและสร้างแบบจ้าลองในการติดตามและประเมินสถานการณ์ภัยแล้งและสภาวะน้้าท่วม
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้มีหนังสือถึงกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งว่า
โครงการฯ ต้องใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจ้านวนมากและต้องท้าการประมวลผลภาพด้วยภาพถ่ายดาวเทียม
ดังนั้น เพื่อให้โครงการฯ เกิดประโยชน์สูงสุด ม.ขอนแก่น จึงขอให้กรมความร่วมมือฯ พิจารณาเชิญส้านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) (GISTDA) เป็นหน่วยงานคู่ร่วมมืออีกหน่วยงานหนึ่งของ
ฝ่ายไทยในการด้าเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งต่อมา GISTDA ได้มีหนังสือถึงกรมความร่วมมือฯ แจ้งว่า ไม่ขัดข้อง
ในการเข้าร่วมด้าเนินโครงการฯ
๔. ในการหารือระหว่างผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับผู้แทนกรมความร่วมมือฯ
ก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงปักกิ่ง ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ขยาย
ระยะเวลาการด้าเนินโครงการฯ ออกไปอีก ๒ ปี นับจากวันประชุม คกร. ไทย-จีน สมัยที่ ๒๒ ซึ่งในชั้นนี้
ฝ่ายไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้เสนอที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวในช่วงที่ฝ่ายจีน
พร้อม ณ ประเทศไทย (อยู่ระหว่างรอฝ่ายจีนแจ้งก้าหนดการของ รมช. รมว. วิทยาศาสตร์ฯ ของจีน)

-๒๕. เมื่อมกราคม ๒๕๖๐ ก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน ได้มีหนังสือถึงกรมความร่วมมือฯ แจ้งว่า
ก.วิทยาศาสตร์ฯ จีนได้อนุมัติงบประมาณส้าหรับการด้าเนินโครงการฯ แล้ว
Timeline การดาเนินโครงการฯ
ช่วงเวลา

กิจกรรม

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

กรมความร่วมมือฯ มีหนังสือถึง ม.ขอนแก่น แจ้งผลการอนุมัติโครงการฯ ตามมติ
คกร. ไทย-จีน สมัยที่ ๒๑ โดยขอให้ ม.ขอนแก่น และ RADI หารือเกี่ยวกับการ
จัดท้าแผนงานและการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของกิจกรรมที่จะร่วมกันด้าเนินการ

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

กรมความร่วมมือฯ เชิญ ม.ขอนแก่น กับ GISTDA ร่วมหารือเพื่อก้าหนดแนวทาง
ความร่วมมือในการด้าเนินโครงการฯ (GISDTA ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ)

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

ม.ขอนแก่น ได้มีหนังสือถึงกรมความร่วมมือฯ แจ้งว่า โครงการฯ ต้องใช้
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจ้านวนมากและต้องท้าการประมวลผลภาพด้วยภาพถ่าย
ดาวเทียม จึงขอให้กรมความร่วมมือฯ พิจารณาเชิญ GISTDA เป็นหน่วยงาน
คู่ร่วมมืออีกหน่วยงานหนึ่งของฝ่ายไทย

๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

กรมความร่วมมือฯ มีหนังสือถึง GISTDA ขอให้พิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ

๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

GISTDA มีหนังสือถึงกรมความร่วมมือฯ แจ้งว่า ไม่ขัดข้องในการเข้าร่วมโครงการฯ

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

กรมความร่วมมือฯ มีหนังสือถึง ม.ขอนแก่น เห็นชอบให้ GISTDA เป็นหน่วยงาน
คู่ร่วมมืออีกหน่วยงานหนึ่งของฝ่ายไทย

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

กรมความร่วมมือฯ มีหนังสือถึง ม.ขอนแก่น และ GISTDA แจ้ง (๑) การขยาย
ระยะเวลาการด้าเนินโครงการฯ และ (๒) ก.วิทยาศาสตร์ฯ จีนได้อนุมัติ
งบประมาณส้าหรับการด้าเนินโครงการฯ

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

กรมความร่วมมือฯ เชิญผู้แทน ม.ขอนแก่น และ GISTDA ร่วมหารือเกี่ยวกับ
แนวทางและรายละเอียดในการด้าเนินโครงการฯ ของฝ่ายไทย เพื่อเตรียมการ
ส้าหรับการหารือกับหน่วยงานคู่ร่วมมือฝ่ายจีน

ม.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๑

ผู้แทน ม. ขอนแก่นและ GISDA จะร่วมกันติดตั้งเครื่องวัดความชื้น จ้านวน
๒ เครื่องที่ได้รับจากฝ่ายจีนที่ จ. นครราชสีมา และ จ. อุดรธานี และจะรวบรวม
เก็บข้อมูลเพื่อวัดความชื้นในดิน
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