
ผลการด าเนินงานการประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
 
 การด าเนินงานศึกษาโครงการนี้ ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการศึกษา 
โดยจะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ผ่านมาได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการในวันที่  
21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส านักงานสหกรณ์การเกษตรแม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อ
แนะน า ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งแผนการศึกษาของโครงการขอความร่วมมือในการประสานงานและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารโครงการให้แก่ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ได้รับรู้รับทราบรับฟังปัญหา ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงานศึกษาและการพัฒนาโครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 141 คน ดังนี้ 
 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าประชุม (คน) 
1. หน่วยงานราชการระดับจังหวัด/อ าเภอ 29 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 
3. ผู้น าชุมชนคณะกรรมการชุมชน 16 
4. ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินโครงการ 28 
5. ภาคเอกชน/องค์กรพัฒนาเอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3 
6. กลุ่มวิชาการอิสระ ได้แก่ คณะกรรมการลุ่มน้ า 4 
7. สื่อมวลชน 4 

รวม 111 
คณะกรรมการก ากับฯ/กรมชลประทาน 12 
คณะที่ปรึกษา 18 

รวมทั้งหมด 141 
 
 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานศึกษาโครงการฯ ด้วยการแสดงความคิดเห็น/
อภิปรายในที่ประชุม และการตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1) สรุปประเด็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มีต่อโครงการ พร้อมทั้งข้อชี้แจง

จากกรมชลประทานและคณะที่ปรึกษาสรุปเป็นประเด็นที่ส าคัญได้ดังนี้ 
  1.1 ข้อคิดเห็นจากประชาชนบ้านสามัคคีใหม่ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย : มีประเด็น

ข้อซักถาม/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
   - ต้องการให้ชี้แจง อธิบายถึงกิจกรรมอบรมอาสาสมัครนักวิจัยท้องถิ่น ว่ากิจกรรมนี้มี

ความส าคัญอย่างไร 
   ข้อชี้แจงจาก นายไชยทัศน์ อิ่มส าราญรัชต์ ที่ปรึกษาโครงการ: ได้ชี้แจงดังนี้ 
   - กิจกรรมอบรมอาสาสมัครนักวิจัยท้องถิ่นจัดขึ้นเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ใน

อดีตจนถึงปัจจุบัน ในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น จะท าให้ทราบปัญหาต่างๆ ที่ผ่านมามี
การเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด เพื่อน าปัญหาเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไข รวมทั้ง
ยังเป็นข้อมูลประกอบรายงานอีกด้วย 

   ข้อชี้แจงจาก ดร.สมเกียรติ ประจ าวงษ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการกรมชลประทาน :  
ได้ชี้แจงดังนี้ 

   - การท ากิจกรรมอบรมอาสาสมัครนักวิจัยท้องถิ่น เพื่อเป็นการตรวจสอบผลการศึกษา 
และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาลุ่มน้ าแม่จัน 



  1.2 ข้อคิดเห็นจาก นายสุเวช ภูมิรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแม่ค า : มีประเด็นข้อ
ซักถาม/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

   - มีการสร้างอ่างเก็บน้ าแม่ค า จะมีประโยชน์แก่ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณกลางน้ า และจะเกิด
ผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณต้นน้ า โดยส่วนตัวต้องการให้มีโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ค า 
แต่ถ้าเกิดผลกระทบมากก็ควรมีการศึกษาเพียงเขื่อนเล็กๆ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน 

   ข้อชี้แจงจาก นายไชยทัศน์ อิ่มส าราญรัชต์ ที่ปรึกษาโครงการ: ได้ชี้แจงดังนี้ 
   - ในการศึกษาของโครงการนี้ ต้องขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากประชาชนใน

พื้นที่ 
  1.3 ข้อคิดเห็นจาก นายสุภเรต วงษ์พุฒ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย : มีประเด็นข้อซักถาม/

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
   - ในการศึกษาควรมีการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งหมด โดยอาจแบ่งเป็นทีละส่วน เพื่อให้

ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
  1.4 ข้อคิดเห็นจาก นายธีธวัช ค าเงิน สมาชิกเกษตรกรจังหวัดเชียงราย (เขตอ าเภอแม่จัน): มี

ป ร ะ เ ด็ น 
ข้อซักถาม/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

   - เห็นด้วยกับโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ค า แต่ยังมีความกังวลเรื่องรอยเลื่อนแม่จัน ควรมี
การท าการศึกษาเร่ืองรอยเลื่อนให้ดี ในส่วนผลกระทบที่อาจเกิดต่อประชาชนควรมี
การช่วยกันศึกษา 

   ข้อชี้แจงจาก ดร.สมเกียรติ ประจ าวงษ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการกรมชลประทาน:  
ได้ชี้แจงดังนี้ 

   - ในการประชุมครั้งนี้เป็นข้อมูลในเชิงกว้าง ส่วนอีก 2-3 เดือนต่อจากนี้จะเป็นข้อมูล
เชิงลึกให้ประชาชนได้รับทราบ ส่วนรอยเลื่อนนั้นจะต้องมีการศึกษา เพื่อให้ทราบว่า
จะมีการด าเนินโครงการต่อไปอย่างไร พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกัน 

  1.5 ข้อคิดเห็นจาก นายอดิศร อินทร์บุญ ประชาชนบ้านปรางพระราชทาน : มีประเด็นข้อ
ซักถาม/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

   - โครงการนี้หากเกิดขึ้นจริง อยากให้มีการศึกษาในเร่ืองการชดเชย เนื่องจากที่ดินใน
ปัจจุบันนี้ได้มีการอาศัย และท ากินมาเป็นเวลานาน บางแห่งเป็นที่ดินไม่มีโฉนด จึ ง
ขอให้ศึกษาด้านการชดเชยในส่วนนี้ด้วย 

  1.6 ข้อคิดเห็นจาก นายสมบูรณ์ ราชคม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล: มีประเด็น
ข้อซักถาม/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

   - โครงการนี้หากเกิดข้ึนจริง จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน จึงควรมี
การศึกษาเป็นอย่างดี 

  1.7 ข้อคิดเห็นจาก นายพงษ์ชาย วงษ์เมืองแล ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยส้าน : มีประเด็นข้อซักถาม/
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้  

   - ในการศึกษาโครงการครั้งนี้ อยากให้เข้าไปท าการศึกษาในพื้นที่โดยตรง 
 
จากการจัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ สามารถสรปุความคดิเห็นจากการปฐมนิเทศโครงการได้ดังนี้ 



 
สรุปความคิดเห็นจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ 

 
ความคิดเห็นจากท่ีประชุม การชี้แจง 

ข้อสงสัย/ซักถาม 
ต้องการให้ชี้แจง อธิบายถึงกิจกรรมอบรมอาสาสมัครนักวิจัย
ท้องถิ่น ว่ากิจกรรมน้ีมีความส าคัญอย่างไร 
 

 
 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครนักวิจัยท้องถิ่นจัดขึ้นเพื่อให้เห็นความ

เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ในการเข้าร่วมกิจกรรมน้ัน จะ
ท าให้ทราบปัญหาต่างๆ ท่ีผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด 
เพื่อน าปัญหาเหล่าน้ันมาปรับปรุงแก้ไข รวมท้ังยังเป็นข้อมูลประกอบ
รายงานอีกด้วย 

 การท ากิจกรรมอบรมอาสาสมัครนักวิจัยท้องถิ่น เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ผลการศึกษา และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาลุ่มน้ าแม่จัน 

ข้อห่วงใย/กังวล - 
 มีการสร้างอ่างเก็บน้ าแม่ค า จะมีประโยชน์แก่ผู้ท่ีอาศัยอยู่

บริเวณกลางน้ า และจะเกิดผลกระทบต่อผู้ท่ีอาศัยอยู่บริเวณ
ต้นน้ า โดยส่วนตัวต้องการให้มีโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ค า แต่
ถ้าเกิดผลกระทบมากก็ควรมีการศึกษาเพียงเขื่อนเล็กๆ เพื่อ
ลดผลกระทบต่อประชาชน 

ในการศึกษาของโครงการน้ี ต้องขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลจาก
ประชาชนในพื้นท่ี 

 เห็นด้วยกับโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ค า แต่ยั งมีความ
กังวลเรื่องรอยเลื่อนแม่จัน ควรมีการท าการศึกษาเรื่อง
รอยเลื่อนให้ดี ในส่วนผลกระทบท่ีอาจเกิดต่อประชาชน
ควรมีการช่วยกันศึกษา 

ในการประชุมครั้งน้ีเป็นข้อมูลในเชิงกว้าง ส่วนอีก 2-3 เดือนต่อจากน้ีจะ
เป็นข้อมูลเชิงลึกให้ประชาชนได้รับทราบ ส่วนรอยเลื่อนน้ันจะต้ องมี
การศึกษา เพื่อให้ทราบว่าจะมีการด าเนินโครงการต่อไปอย่างไร พร้อมท้ัง
หาแนวทางป้องกัน 

 โครงการน้ีหากเกิดขึ้นจริง อยากให้มีการศึกษาในเรื่อง
การชดเชย เน่ืองจากท่ีดินในปัจจุบันน้ีได้มีการอาศัย 
และท ากินมาเป็นเวลานาน บางแห่งเป็นท่ีดินไม่มีโฉนด 
จึงขอให้ศึกษาด้านการชดเชยในส่วนน้ีด้วย 

- 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาควรมีการศึกษาให้ครอบคลุมท้ังหมด โดย

อาจแบ่งเป็นทีละส่วน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนและ
สมบูรณ์ 

 
ในเรื่องการขุดลอกคูคลองจะมีการด าเนินใหม่ แต่จะมีบางช่วงท่ีจะขุดตาม
แบบแนวคิดท่ี 1 ซ่ึงบางช่วงก็ตื้นบางช่วงก็ลึก บางแห่งมีการทิ้งดินไม่สะดวก
ก็มีการขนย้ายไป แต่ภาพรวมแล้วจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการระบาย
น้ าเพิ่มขึ้น ในส่วนของกรมชลประทานการระบายน้ าจากอุทกภัยขนาด
ใหญ่ๆ ยังไม่มีระบบคลองระบายน้ ารองรับ การระบายน้ าท าได้เพียงการ
ระบายน้ าโดยใช้คลองส่งน้ าและคลองระบายน้ าในพื้นท่ีเพาะปลูก อย่างเช่น
ในปี 2554 จะเห็นได้ว่า น้ ามหาศาลไหลลงมาในแอ่งกระทะใหญ่ น่ันคือ 18 
จังหวัดในภาคกลาง เกินรับมือได้ เพราะฉะน้ันคลองมะขามเฒ่า-อู่ทองต้อง
ท าหน้าท่ีระบายน้ าด้วย ซ่ึงตามหลักแล้วคลองน้ีเป็นเพียงคลองส่งน้ าอย่าง
เดียว 

 โครงการน้ีหากเกิดขึ้นจริง จะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตของประชาชน จึงควรมีการศึกษาเป็นอย่างดี 

- 

 ในการศึกษาโครงการครั้งน้ี อยากให้เข้าไปท าการศึกษา
ในพื้นท่ีโดยตรง 

- 

 
 
 


