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ประกาศส านักบริหารโครงการ 
เรื่อง สรุปผลการประชุมปจัฉิมนิเทศโครงการ  

โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว 
วันพธุที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.  

ณ ห้องประชุมศรีอรัญ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว 
 

 
ขอรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้ 

(1) โครงการได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยวิธีการจัดประชุม โดยครั้งนี้เป็นการประชุมปัจฉิม-
นิเทศของโครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอรัญ โรงแรมอินโดจีน จังหวัด
สระแก้ว โดยมีนายอ าเภออรัญประเทศ (ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว) (นายสวนิต สุริยกุล  
ณ อยุธยา) เป็นประธานการประชุม และผู้อ านวยการส่วนวางโครงการที่ 3 (นายปรัชญา ฉายวัฒนา กล่าวรายงาน
ต่อที่ประชุม  

(2) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง หน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบจัดท ารายงาน หน่วยงานที่
ท าหน้าที่พิจารณารายงาน หน่วยงานราชการระดับต่างๆ คณะกรรมการลุ่มน้ า กลุ่มผู้ใช้น้ า และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนผู้สนใจในพื้นที่โครงการ และสื่อมวลชน ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 
159 คน 

(3) การรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฯ ชี้แจงและตอบข้อซักถามโดย 
นายพรชัย ตุ่ยไชย  ผู้จัดการโครงการ 
นายชาญ   วันชัยนาวิน  ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม  
นายทินกร   สุทิน  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสระแก้ว 
ดร.ธนวดี   บุญลือ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมฯ  

มผีู้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

1. นางสุจิตรา ธีราภินันท์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องกุ่ม 
2. นางพัฒนา รัตนธรรม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม  
3. นายนิธิพัฒน์ แก่นจันทร์  นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลบ้านด่าน 
4. นายเอ้ือน อดทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
5. นายเสริม หันทะยุง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ ต าบลหันทราย 
6. นายจ าปี สังข์ชม  เกษตรกรด้านท้ายอ่างเก็บน้ าหนองบัวเหนือ 
7. นายประจวบ มุ่งดี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด ต าบลหันทราย  
8. นายนิกร อินทบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลท่าข้าม  
9. นายภัทรพล มานะสร้าง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
10. นายสงคราม ผลเกิด  ประชาชน  
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ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล การชี้แจง/การตอบสนองต่อประเด็นในที่ประชุม 
- ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ าพระปรง ซึ่งเป็นพื้นที่
คาบเกี่ยวกับ อบต.ช่องกุ่ม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
เกี่ยวกับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ าด้วย  

 

- อ่างเก็บน้ าพระปรง อยู่ทางด้านเหนือของพื้นที่ศึกษา ถ้าดูตามแผนที่
จะอยู่นอกพื้นที่โครงการ อ่างเก็บน้ าพระปรงเป็นส่วนประกอบส าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ความจุประมาณ 90 กว่าล้านลูกบาศก์
เมตร กรมชลประทานมีแผนที่จะเพิ่มความจุอ่าง ขึ้นอีกประมาณ 15 
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยการเสริมสปริลเวย์ (สันทางน้ าล้น) ขึ้นอีก
ประมาณ 1.50 เมตร ความจุของน้ าที่เพิ่มขึ้นจะน ามาใช้เพื่ออุปโภค
บริโภค ประมาณ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร มาใช้ส าหรับประปาของ
อ าเภออรัญประเทศและอ าเภอวัฒนานคร รวมถึงพื้นที่ในนิคม
อุตสาหกรรมที่จะก่อสร้างขึ้นมาใหม่  

- พื้นท่ีต าบลช่องกุ่มจะได้ประโยชน์ ซึ่งกรมชลประทานได้มีแผนงาน
ช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามในแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ าในลุ่มน้ าห้วย
พรมโหดของโครงการ ซึ่งสรุปได้ว่ามี 133 โครงการ ซึ่งจะมีโครงการ
ย่อยอื่นๆ เช่น ฝายขนาดเล็ก อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 6 ตัว การขุด
ลอกล าน้ า แก้มลิง ในพื้นที่ช่องกุ่มก็ได้เสนอเข้ามาในการประชุมกลุ่ม
ย่อยของโครงการเข้ามาด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถไปใช้ในอนาคตได้ 

- ตามที่โครงการได้ออกแบบโครงการคลองผันน้ าเลี่ยงเมือง 
โดยมีคันกั้นน้ าและระบายลงไปยังทุ่งนาในพื้นที่ต าบลท่าข้าม 
มีความกังวลผลกระทบเรื่ องน้ าท่วมพื้นที่ เกษตรของ
ประชาชนซึ่งมีประมาณ 1,300 ไร่ 

- ต าบลท่าข้ามประสบปัญหาภัยแล้งมากที่สุด ส่วนเรื่องน้ า
ท่วมจะได้รับผลกระทบเพียง 1 สัปดาห์ ก็จะบรรเทาลง 

- โครงการคลองผันน้ าเลี่ยงเมือง มีความยาว 24 กิโลเมตรกักเก็บน้ าได้ 
5 ล้านลูกบาศก์เมตร มีวัตถุประสงค์บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่าง
ของจังหวัดสระแก้ว ในพื้นที่ต าบลท่าข้ามเป็นพื้นที่รับการระบายน้ า
หลาก บริเวณที่จะระบายน้ าลงนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาภัย
แล้ง โดยออกแบบให้มีประตูน้ าเพื่อควบคุม ไม่ได้ปล่อยให้น้ าระบาย
ลงมาโดยตรงทันที จะมีการกักเก็บน้ าไว้ในคลองเมื่อถึงหน้าแล้งจะมี
การระบายน้ าลงไปยังพื้นที่ท้ายน้ า ซึ่งต าบลท่าข้ามจะได้รับประโยชน์ 
โดยโครงการจะบริหารจัดการให้ได้ประโยชน์ทั้งบรรเทาภัยแล้งและ
ช่วยระบายน้ าท่วม มีพื้นทีไ่ด้รับประโยชน์ท้ังสิ้น 13,000 ไร่ 

- โครงการที่น าเสนอจะสามารถควบคุมการบริหารจัดการน้ า
ได้ทั้งจังหวัดหรือไม่ ขอให้พิจารณาแนวทางบรรเทาปัญหา
ภัยแล้งในพื้นที่อื่นๆ ด้วย เช่น พื้นที่ด้านทิศตะวันออก - 
เฉียงเหนือของจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ อ.ตาพระยา อ.โคกสูง 
และอ.อรัญประเทศ โดยเฉพาะเขตเทศบาลต าบลป่าไร่ หากมี
ประสบปัญหาภัยแล้ง 

- โครงการไม่ได้ศึกษาเพียงลุ่มน้ าเดียว กรมชลประทานมีโครงการ
ศึกษาในลุ่มน้ าอื่นด้วย เช่น การศึกษาลุ่มน้ าล าสะโตน เดิมทีได้
ท าการศึกษาตั้งแต่อ่างเก็บน้ าห้วยสะโตน ซึ่งเป็นโครงการส าคัญใน
พระราชด าริของรัชกาลที่ 9 มีทั้งหมด 4 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าล าสะ
โตน ลุ่มน้ าห้วยยาง ลุ่มน้ าพระปรง และลุ่มน้ าห้วงโสมง ซึ่งทุกลุ่มน้ ามี
อ่างเก็บน้ าอยู่ทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงลุ่มน้ าเดียวคือห้วยสะโตน เดิมที
ได้ขออนุญาตกรมอุทยานเพื่อขอเข้าศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ และต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการศึกษา และกรมอุทยาน
มีหนังสือตอบกลับไม่อนุญาตให้เข้าศึกษา แต่ขณะนี้ได้รับการอนุญาต
เข้าศึกษาแล้ว มีอีกคณะผู้ศึกษาที่ก าลังเข้าศึกษาอ่างเก็บน้ าห้วยสะ
โตน โดยจะใช้เวลาอีก 8-9 เดือนผลการศึกษาก็จะแล้วเสร็จ และจะ
ได้ทราบว่าอ่างเก็บน้ าห้วยสะโตนจะได้สร้างหรือไม่ได้สร้าง ทั้งนี้ต้อง
พิจารณาผลกระทบและประโยชน์ท่ีจะได้รับด้วย  
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ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล การชี้แจง/การตอบสนองต่อประเด็นในที่ประชุม 
- โครงการนี้ได้ศึกษาเพื่อบรรเทาภัยแล้งและน้ าท่วมของพื้นท่ีลุ่มน้ า
ห้วยพรมโหดซึ่งประกอบด้วยพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ จาก
การศึกษาของโครงการได้รับการเสนอโครงการเข้ามาประมาณหนึ่ง
ร้อยสามสิบกว่าโครงการให้บรรจุไว้ในแผนแม่บท และ 4 โครงการที่
คัดเลือกมานี้ เป็นโครงการที่เป็นไปได้และมีความส าคัญเร่งด่วนที่ต้อง
ด าเนินการเมื่อผลการศึกษาแล้วเสร็จ กรมชลประทานจะเข้าไป
ด าเนินการส ารวจ ออกแบบต่อไป 

- ตามแผนการศึกษาของโครงการ ได้พิจารณาพื้นท่ี อ.คลอง
หาด และจะด าเนินการอย่างไร ต้องการทราบการจัดการห้วย
ไผ่ ซึ่งเช่ือมต่อกับห้วยพรมโหด 

 

- ในพื้นที่อ.คลองหาด มีห้วยไผ่ ซึ่งเป็นล าน้ าสาขาย่อยที่ส าคัญไหลลง
ห้วยพรมโหด ซึ่งในแผนหลักฯ มีอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 3 แห่ง ในลุ่ม
น้ าสาขาย่อยห้วยไผ่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ าห้วยไผ่ อ่างเก็บน้ าทับยาง อ่าง
เก็บน้ าห้วยไผ่ตอนล่าง  

- จากการประชุมในพื้นที่ได้เสนอให้มีการขุดลอกห้วยไผ่ ซึ่งบรรจุไว้ใน
แผนหลักฯ แล้ว และจากการประชุมร่วมกับกรมชลประทานได้มีการ
บรรจุโครงการฝายขั้นบันไดเพิ่มเติมเข้าไปด้วยอีกประมาณ 30 กว่า
แห่ง ซึ่งพื้นทีอ่.คลองหาด มีฝายขั้นบันไดประมาณ 6-7 ตัว ตามล าน้ า
สาขา และมีคลองส่งน้ าออกไป ซึ่งถูกบรรจุเข้าไปในแผนหลักฯ แล้ว 

- ตามที่โครงการได้เลือกโครงการอ่างเก็บน้ าบ้านหนองบัว
เหนือเป็นโครงการที่มีความเหมาะสมที่จะพัฒนานั้น 
ประชาชนจะได้รับผลกระทบเรื่องการจราจร ขนส่งดินซึ่ง
เส้นทางการขนส่งดิน มี 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 จะอยู่ใน
เขตบ้านหนองหมู ต.หนองแวง อ.วัฒนานครส่วนเส้นทางที่ 2 
จะอยู่ในเขตบ้านหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 ต.หัน
ทราย อ.อรัญประเทศ จะมีแนวทางการด าเนินการอย่างไรที่
จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่หรือมี
ผลกระทบน้อยที่สุด 

- เกษตรกรที่อยู่รอบอ่างฯจะได้รับประโยชน์จากโครงการมี
น้อย หากไม่มีการสูบน้ าจากอ่างเก็บน้ าบ้านหนองบัวเหนือมา
ใช้ในหน้าแล้ง เกษตรกรที่อยู่รอบๆ ก็จะไม่ได้รับประโยชน ์

- เมื่อด าเนินการโครงการอ่างเก็บน้ าบ้านหนองบัวเหนือแล้ว
เสร็จ มีแหล่งน้ าจาก 3 ทิศทางที่ไหลงลงมาบรรจุในอ่าง 
ได้แก่ ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงใต้  

- การเดินทางของน้ าที่จะไหลมาลงยังอ่างเก็บน้ าหนองบัว
เหนือ ส่วนหนึ่งมาจากอ.วัฒนานคร ไหลลงห้วยพรมโหด ห้วย
พะใย ซึ่งน้ าที่จะมาลงห้วยพะใย คือน้ าที่มาจากคลองส่งน้ า
คลองพญานาค ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของ อ.วัฒนานคร ส่วนนี้ไหล
ลงมาคลองห้วยพะใย ไม่ถึงอ่างเก็บน้ า ส่วนที่ 2 คือ คลองกุด
ตะโป้ ซึ่งไหลลงมาบ้านหนองคลอง บ้านหนองคุ้ม มาลง
บริเวณ ต.หนองแวง บ้านบุกะสัง ส่วนท่ี 3 ด้านทิศตะวันตก 

- การออกแบบโครงการไม่ได้ท าเพียงโครงการเดียว แต่ได้ออกแบบให้
มีโครงการร่วมอื่นๆ ด้วย จึงได้ออกมาเป็นโครงการอ่างเก็บน้ าหนอง
บัวเหนือ ประตูระบายน้ าบ้านคลองยาง และคลองผันน้ าเลี่ยงเมือง 

- ข้อห่วงกังวลเรื่องน้ าจะท่วมขอบตลิ่งจากน้ าที่ไหลเข้ามาในพื้นที่ เป็น
ข้อสังเกตที่ถูกต้อง จึงต้องป้องกันพื้นที่บริเวณขอบอ่างฯ โดยการเว้น
พื้นที่ไว้ 1 เมตร จะไม่กักเก็บน้ าจนปริ่มขอบอ่างฯ ตลอดเวลา ต้องมี
การลดระดับน้ าให้อยู่ที่ 51 เมตร หรือ 51.50 เมตร ในขณะที่มีขอบ
ดิน 52 เมตร เพื่อกันน้ าไหลไม่ให้ไหลล้นออกไปทันที  

- เมื่อมีโครงการคลองผันน้ าเลี่ยงเมืองเพื่อตัดยอดน้ า ในกรณีที่น้ ามา
แรง เป็นการพร่องน้ าลงไป จากการที่ก าหนดให้มีบานประตูจ านวน
มาก ทั้งที่คลองมีขนาดเล็ก 

- พื้นที่รอบๆ อ่างเก็บหนองบัวเหนือจะไม่ถูกน้ าท่วม เนื่องจากได้มีการ
ปรับแบบตามข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังในพื้นที่ โดยออกแบบประตู
ระบายน้ าล้นให้ต่ ากว่าดินประมาณ 3-4 เมตร เพื่อควบคุมน้ า 

- พื้นที่ข้างๆ ห้วยพรมโหดน้อย คลองน้ าเย็น ห้วยกุดตาโป้ จะได้
ประโยชน์จากโครงการ โดยบริเวณอ่างเก็บหนองบัวเหนือจะมีล าน้ า
สาขา ซึ่งในแผนฯ เสนอให้มีโครงการขุดลอกเพื่อระบายน้ า มีฝาย
ขั้นบันได ล าน้ าทุกเส้นท่ีไหลลงพรมโหดจะมีการกักเก็บน้ าเป็นช่วงๆ 
ให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูก 

- พื้นที่รอบอ่างเก็บน้ าหนองบัวเหนือ ได้ก าหนดให้เป็นพื้นที่รับ
ประโยชน์ สามารถสูบน้ าโดยตรงจากอ่าง และมีระบบท่อส่งน้ าไปยัง
พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร 
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ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล การชี้แจง/การตอบสนองต่อประเด็นในที่ประชุม 
ประกอบด้วย บ้านโนนหมากเค็งไหลลงห้วยพรมโหด บริเวณ
บ้านน้อยสนามบิน ด้านทิศเหนือ บ้านทรัพย์นกแก้ว ผ่าน
บ้านดงพง บ้านบ่อหลวง เรียกว่าคลองบ่อพาน บ้านหนองน้ า
ใส ต.หนองน้ าใส ไหลมาบริเวณคลองบ้านหนองหล่ม ซึ่ง
ประชาชนที่อยู่รอบๆอ่างเก็บน้ าอาจได้รับผลกระทบ 

- พื้นท่ีท้ายน้ า (พื้นท่ีรับประโยชน์เดิมของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นทรบ.
บ้านหนองบัวเหนือ ประตูระบายน้ าต่างๆซึ่งปัจจุบันใช้น้ าจากการกัก
เก็บของโครงการชลประทานขนาดเล็ก) ยังได้รับประโยชน์จาก
โครงการโดยปล่อยน้ าจากล าน้ าเดิมให้กับโครงการเหล่านี้ได้ ใช้ 
นอกจากนี้ยังและวางโครงการส่งน้ าโดยระบบแรงโน้มถ่วงเสริมเข้าไป
ในพื้นที ่

- สรุป ในพื้นที่ทั้งหมด 11,500 ไร่ ได้รับประโยชน์ โดยที่พื้นที่ตอนบน
ได้ประโยชน์จากระบบสูบน้ าขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน ส่วน
ตอนล่างจะเป็นระบบผสม คือส่งน้ าด้วยแรงโน้มถ่วงเข้าพื้นที่กับการ
โรยน้ าลงล าน้ าเดิมให้เกษตรกรสูบน้ ามาใช้เอง  

- เนื่องจากโครงการได้ศึกษาและออกแบบให้เป็นระบบ (โครงการอ่าง
เก็บน้ าหนองบัวเหนือ ประตูระบายน้ าบ้านคลองยาง และคลองผันน้ า
เลี่ยงเมือง) จึงต้องมีการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 
- จุดเริ่มต้นของคลองผันน้ าอยู่บริเวณใด และสิ้นสุดลงบริเวณ
ใด 

- จุดเริ่มต้นของคลองผันน้ าอยู่บริเวณสามแยกห้วยพะใยเช่ือมห้วย
พรมโหด ถัดลงมาเป็นท านบซึ่งจะเป็นต าแหน่งปากคลองผันน้ า 
(คลองผันน้ าเลี่ยงเมืองจะอยู่ระหว่างอ่างเก็บน้ าหนองบัวเหนือกับ
ประตูระบายน้ าคลองยาง) 

- ระดับน้ าของห้วยพรมโหดอยู่ต่ ากว่าพื้นท่ีต.ผักขะ น้ าที่ไหล
ลงผักขะ จะไหลลงมาห้วยพรมโหด ซึ่งจะไม่ไหลข้ามถนน
สุวรรณศร 

- เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นเนิน จึงออกแบบเป็นคลองขุด ให้ท้องคลอง
ได้ระดับห้วยพรมโหด เมื่อมาถึงต.ท่าข้าม (ดินต่ ากว่าห้วยพรมโหดจึง
ท าให้น้ าไหลลงห้วยพรมโหดได้) จากข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่
แล้ว เดิมได้ออกแบบแนวคลองให้ขนานไปกับทางหลวงที่ปรึกษาได้
ปรับแนวคลองผันน้ าเลี่ยงเมืองเล็กน้อย เพื่ออ้อมเนินเพื่อให้ขุดดิน
น้อยลงและได้ระดับมากข้ึน การออกแบบได้ยึดระดับของท้องคลอง
เป็นหลัก  

- โครงการได้ออกแบบโดยใช้ประโยชน์จากความต่างระดับของพื้นที่ต.
ท่าข้าม เพื่อให้น้ าไหลจากคลองผันน้ าเลี่ยงเมืองให้กระจายลงคลอง
ซอย และกระจายน้ าลงไปในพื้นที่ได้ 

- การออกแบบให้มีประตูน้ า 2 แห่งนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอน้ า 
โดยประตูแห่งแรกเพื่อปล่อยน้ า และแห่งที่สองช่วยชะลอน้ าไม่ให้เท
ลงไปยังพื้นที่ต่ าอย่างรวดเร็ว 

- เมื่อมีโครงการคลองผันน้ าเลี่ยงเมืองแล้ว ระบบธรรมชาติจะ
เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหรือไม่ น้ าที่ เคยไหลผ่านอ.อรัญ
ประเทศ ในอนาคตจะไหลไปในทิศทางเดิมหรือไม่ 

- ในการออกแบบโครงการ จะยังคงให้น้ าไหลไปตามระบบเดิมตาม
ธรรมชาติ แต่จะใช้การควบคุมน้ าที่ล้นห้วยพรมโหด ไม่ให้เข้าท่วมอ.
อรัญประเทศ และตลาดโรงเกลือ เพราะจะผันไปตามคลองผันน้ าเลี่ยง
เมือง และยังช่วยกักเก็บน้ าไว้ใช้บรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ต.ท่าข้ามได้
อีกด้วย 

- ขอให้อธิบายระบบส่งกระจายน้ า ว่าเป็นระบบของท่อ หรือ
คลองเปิด ท่อที่ฝังมีวาล์วน้ าปิด-เปิดเป็นช่วงๆ หรือไม่  

- พื้นที่ส่งน้ าจากอ่างเก็บน้ าหนองบัวเหนือ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
พื้นท่ีส่วนแรกบริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ า จะส่งน้ าด้วยระบบท่อ หาก
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ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล การชี้แจง/การตอบสนองต่อประเด็นในที่ประชุม 
ท่อขนาดใหญ่จะมีวาล์วควบคุม และปล่อยน้ าไปตามระบบ พื้นที่ส่วน
ที่ 2 บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ าฯ จะส่งด้วยระบบคลอง  

- อ่างเก็บน้ าหนองบัวเหนือมีระบบที่ไม่เหมือนกันอ่างเก็บน้ าทั่วไป 
เนื่องจากมีความต่างของระดับน้ าที่เก็บกักกับพื้นที่ชลประทาน
ค่อนข้างน้อย ซึ่งแรงดันน้ ามีเพียง 1-2 เมตร ในบริเวณด้านท้ายของ
อ่างฯ ไม่สามารถส่งน้ าด้วยระบบแรงโน้มถ่วงได้ จึงออกแบบให้เป็น
คลองเปิด 

- โครงการที่มีการขุดลอกคลองส่งน้ าค่อนข้างมีปัญหา
เนื่องจากไม่มีการขุดลอกให้เช่ือมกัน ส่วนมากขุดเพียง 100-
150 เมตรเท่านั้น ท าให้การระบายน้ าเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ   

- การท าฝายขั้นบันไดในล าห้วย ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเพราะ
ในกรณีน้ าหลากมาจากบ้านโนนหมากเค็ง บ้านทรัพย์นกแก้ว 
พบว่าสร้างฝายขั้นบันได ท าให้ระบายน้ าไม่สะดวก ประกอบ
กับห้วยพรมโหดมีต้นไม้ใบหญ้า หรือดินไหลลงไปก้นคลองท า
ให้ตื้นเขิน ท าให้น้ าหลากในวงกว้างกระทบกับบ้านเรือน
ประชาชน โดยเฉพาะแนวห้วยพรมโหดด้านชายแดนที่มีการ
ถมดิน ท าให้ปิดทางน้ าไหล  

- จะมีแนวทางขุดลอกคลองอย่างไร จะจัดการต้นไม้ที่อยู่ริม
คลอง หรือผู้บุกรุกที่ริมคลอง ถมคลองอย่างไร  

 

- ที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปพิจารณา 

- ต้องการให้โครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ขอให้ท า
แผนงานโครงการให้ละเอียด เสนอไปยั งรั ฐบาลขอ
งบประมาณสร้างต่อไป 

- การขุดลอกห้วยพรมโหด เสนอให้ขุดลอกหน้าฝายประมาณ 
2 กิโลเมตร เพื่อเป็นแก้มลิง ไม่เห็นด้วยกับการขุดคลองอื่นๆ 
เพราะไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้หน้าแล้งได้ 

- ที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปพิจารณา 

- ประชาชนได้รับผลกระทบจากการมีท านบดินที่กั้นห้วยพรม
โหด เพราะท าให้น้ าทะลักมาท่วมบ้านโนนสะอาด จึง
เสนอแนะแก้ไขท านบดิน เป็นฝายน้ าล้นเพื่อแก้ไขปัญหา 

- พื้นที่บ้านโนนสะอาดเป็นพื้นที่ต่ า เป็นแอ่งกะทะ การท า
ประตูระบายน้ า 2 บาน กว้าง 6 เมตร ท าให้หมู่บ้านโนน
สะอาดน้ าท่วม  

- การใช้ช่ือประตูระบายน้ าบ้านคลองยาง กังวลเรื่องช่ือประตู
ระบายน้ าที่อาจเป็นปัญหาในการบริหารจัดการน้ าในอนาคต 
จึงเสนอให้เปลี่ยนช่ือประตูระบายน้ าบ้านคลองยางเป็นประตู
ระบายน้ าพรมโหด 3 ได้หรือไม่ โดยให้ประตูระบายน้ าจุดที่ 
1 ช่ือประตูระบายน้ าหนองบัวเหนือ จุดที่ 2 ช่ือประตูระบาย

- ที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปพิจารณา 
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ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล การชี้แจง/การตอบสนองต่อประเด็นในที่ประชุม 
น้ าบ้านทดหลวง จุดที่ 3 ช่ือประตูระบายน้ าพรมโหด 3 และ
จุดที่  4 ช่ื อประตู ระบายน้ าบ้ านด่ าน เพื่ อจะได้ ตั้ ง
อนุกรรมการบริหารจัดการไดโ้ดยไม่มีปัญหาในอนาคต 

- ประชาชนในพืน้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ าท่วมเหมือนกัน แต่
ขอให้พิจารณาการเวณคืนอย่างสมเหตุสมผล  

- ด้านพื้นที่ฟากห้วยขอให้ท าคลองระบายน้ าลงคลองทับจันทร์ 
เพื่อช่วยระบายน้ าได้ดีขึ้น 

- ผลการศึกษาและออกแบบของโครงการ ได้ด าเนินการมาจนกระทั่ง
ได้ข้อสรุปโครงการที่มีความเหมาะสม 4 โครงการที่ต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างเร่งด่วนนี้จะได้ด าเนินการก่อน โครงการอื่นๆ ที่ได้เสนอ
มา แต่อย่างไรก็ตามโครงการที่ในพื้นที่เสนอแนะมาทั้งจากการลง
พื้นที่ส ารวจและจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นนั้น ได้ถูกบรรจุไว้
ในแผนหลักฯ เพื่อรอการพัฒนาตามภารกิจของกรมชลประทานต่อไป 
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ภาพบรรยากาศโดยรวมของการประชุม และการแสดงถึงการมีสว่นร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม 

  
ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชมชุมบอร์ดนิทรรศการ 

  
นายปรัชญา  ฉายวัฒนา 

ผู้อ านวยการส่วนวางโครงการที่ 3 กล่าวรายงาน 
นายสวนิต  สรุิยกลุ ณ อยุธยา นายอ าเภออรญัประเทศ 

กล่าวเปิดการประชุม 

  
นายชาญ  วันชัยนาวิน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมน าเสนอผลการศึกษา 

นายพรชัย  ตุ่ยไชย 
ผู้จัดการโครงการช้ีแจงและตอบข้อซักถาม 

  
ดร.ธนวดี  บุญลือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมฯ บรรยากาศการประชุม 
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ด าเนินรายการช่วงตอบข้อซักถาม 

  
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคดิเห็น ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคดิเห็น 

  
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคดิเห็น ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคดิเห็น 

  
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคดิเห็น ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคดิเห็น 

  
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคดิเห็น ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคดิเห็น 

 


