โครงการพัฒนาลุม น้ําสาขาหวยสามบาท
จังหวัดนครราชสีมา
เรื่องเดิม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวย สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดบานไร ตําบลกุดพิมาน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2538 ไดพระราชทานพระราชดําริใหพิจารณาวางโครงการกอสรางและปรับปรุง
แหลงเก็บกักน้ําในลําหวยสาขาตางๆ ของหวยสามบาท ปรับปรุงอางเก็บน้ําบานโนนสงา กอสรางอางเก็บน้ํา
หวยสามบาทแงซาย ปรับปรุงหนองบึงตางๆ พรอมทั้งกอสรางระบบสงน้ํา ระบบผันน้ํา และขุดลอกลําหวย
สายตางๆ ตามความเหมาะสม เพื่อชวยเหลือราษฎรในเขตทองที่ ตําบลหนองกรวด ตําบลพันชนะ และตําบล
กุดพิมาน อําเภอดานขุนทด ใหมีน้ําเพื่อการเพาะปลูก อุปโภค บริโภค และเปนพื้นที่เขียวประชาชนมีที่ทํากิน
ไดตอไป โดยไดพระราชทานแผนที่ที่ทรงวางโครงการเบื้องตนใหดวย
หลังจากที่ไดพระราชทานพระราชดําริ พรอมทั้งไดพระราชทานแผนที่ที่ทรงวางโครงการเบื้องตนแลว
สํานักงาน กปร. ไดประสานงานกับกรมชลประทาน ดําเนินการสํารวจสภาพพื้นที่ พิจารณารายละเอียดแลว มี
แนวความคิดวาจะตองมีแหลงเก็บกักน้ําไวตอนบน และสงน้ํามาตามแนวคลองธรรมชาติ เขาไปสูสระเก็บน้ําวัด
บานไร ดังนั้น จึงไดปรับปรุงแหลงเก็บกักน้ําในลําหวยสาขาตางๆ ของหวยสามบาท เชน ปรับปรุงอางเก็บน้ํา
บานโนนสงา ใหสามารถเก็บน้ําไดมากขึ้น กอสรางอางเก็บน้ําหวยสามบาทแงซาย ปรับปรุงหนองบึงตางๆ เชน
หนองลํามะดี สระสี่เหลี่ยม สระเก็บน้ําวัดบานไร พรอมทั้งกอสรางระบบสงน้ํา ระบบผันน้ํา ขุดลอกลําหวยสาย
ตางๆ ตามความเหมาะสม เพื่อชวยเหลือราษฎรในเขตทองที่ตําบลหนองกรวด ตําบลพันชนะ และตําบลกุด
พิมาน อําเภอดานขุนทด ซึ่งประสบปญหามีฝนตกนอยในพื้นที่ ประกอบกับมีปญหาดินเค็มและน้ําเค็ม เปน
เหตุใหตองเดือดรอนเรื่องขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภคและน้ําใชในการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูแลง
ดังนั้น จึงไดกําหนดแผนงาน/โครงการ ที่ดําเนินงาน โดยแบงระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
สถานที่ตั้ง
ตําบล หนองกราด อําเภอ ดานขุนทด จังหวัด นครราชสีมา
สภาพพื้นทีโ่ ดยทั่วไป
สวนใหญเปนลูกเนิน บางสวนเปนพื้นที่คอนขางแบนราบ พื้นดินแหงแลง ปริมาณน้ําฝนคอนขางนอย
ประกอบกับพื้นดินบางชวงมีสภาพเปนดินเค็ม ฉะนั้น ราษฎรจึงประสบปญหาขาดแคลนน้ํา อยางไรก็ตาม ไดมี
ราษฎรปลูกพืชไรกระจายอยูทั่วไป โดยเฉพาะพริกซึ่งไดผลดีพอสมควร สังเกตุไดจากในระหวางทางเขาหมูบาน
จะมีตนพริกเจริญเติบโต และมีผลผลิตพริกตากอยูที่บริเวณบานเกือบจะทุกหลังคาเรือน
ราษฎรจะนําพริกมาตากไวบริเวณบานและบางบานจะนําไปตากไวบนหลังคาบาน
1. โครงการอางเก็บน้ําบานโนนสงา
ผลการดําเนินงาน ป 2538
งานกอสรางอางเก็บน้ําทํานบดิน สูง 9 เมตร ยาว 1,000 เมตร เก็บกักน้ําได 1 ลานลูกบาศกเมตร
ประโยชนของโครงการ
1. ราษฎร จํานวน 3 หมูบาน 419 ครัวเรือน 1,912 คน ไดรับประโยชนโดยตรง ทําใหมีน้ําในการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว และทําการประมงไดตลอดป
2. กอใหเกิดประโยชนโดยตรงครอบคลุมพื้นที่ จํานวน 4,000 ไร

บริเวณกอสรางแนวทํานบดินของอางเก็บน้ําบานโนนสงา อาคารระบายน้ําลนของอางเก็บน้ําบานโนนสงา
ขนาดทํานบดินสูง 11 เมตร ยาว 1,340 เมตร กวาง 5 เมตร
กอสรางไดกวารอยละ 90
แลว คาดวาจะแลวเสร็จเร็วๆ นี้
สามารถเก็บน้ําไดประมาณ 1 ลานลูกบาศกเมตร และจะสงน้ํา
ไปสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกไดประมาณ 2,000 ไร
2. โครงการขุดลอกคลองโพรงตะเข
ผลการดําเนินงาน ป 2538
1. งานขุดลอก-คลองโพรงตะเข ขนาดกน 3 เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว 12 กิโลเมตร
2. งานกอสรางอาคารทดน้ําในคลอง 11 แหง และอาคารประกอบ
ประโยชนของโครงการ
1. ราษฎร จํานวน 8 หมูบาน 916 ครัวเรือน 4,225 คน มีน้ําอุปโภค-บริโภค และเลี้ยงสัตวไดตลอดป
2. กอใหเกิดประโยชนโดยตรงครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ไร

คลองโพรงตะเขที่ไดดําเนินการขุดขุดลอกลําหวย กนกวาง 3.8 เมตร สูงเฉลี่ย 2.5 เมตร
ความยาว 12 กิโลเมตร พรอมอาคารบังคับน้ํา 11 แหง เพื่อเก็บกักน้ําไวในคลอง
และสงน้ําไปตามแนวคลองลงไปสูหนองตองตอด

คลองโพรงตะเขที่ไดดําเนินการขุดลอกแลวเสร็จกวา 5 กิโลเมตร
จะเก็บกักน้ําไวในคลอง และนําไปใชประโยชนืในดานการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

3. โครงการวางทอสงน้ําจากหนองตองตอด-วัดบานไร
ผลการดําเนินงาน ป 2538
งานวางทอสงน้ําพรอมอาคารประกอบ วประมาณ 1,349 เมตร ขนาดทอ 1X 1 เมตร
ประโยชนของโครงการ
เพื่อใหราษฎร จํานวน 3 หมูบาน 358 ครัวเรือน 2,256 คน ไดมีน้ําสําหรับการเพาะปลูกอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว

แนวทอน้ําวางไปตามจะวางไปตามแนวถนนลาดยาง บริเวณทอรับน้ําทีเ่ ขาสูสระวัดบานไร
ของกรมทางหลวงความยาว 1,349 เมตร จะไดปรับปรุงบริเวณนี้เพื่อใหสามารถรับน้ําเขาใหมากขึ้น
4. โครงการฝายบานใหมศรีสุข
ผลการดําเนินงาน ป 2538
งานกอสรางฝายกั้นน้ําทํานบดิน สูง 5.50 เมตร ยาว 1,750 เมตร หลังคันกวาง 3 เมตร
ประโยชนของโครงการ
1. ราษฎร จํานวน 2 หมูบาน 232 ครัวเรือน 1,069 คน มีน้ําในการเพาะปลูกอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว
และการประมงไดตลอดป
2. กอใหเกิดประโยชนโดยตรงครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 700 ไร

ฝายบานใหมศรีสุข ขนาดทํานบดินยาว 1,750 เมตร สูง 5.5 เมตร บริเวณทายฝายเก็บกักน้ํา กวาง 3
เมตร พรอมอาคารระบายน้ําลน เพื่อกักเก็บน้ําไว ตามคลองโพรงตะเขที่ไดขุดลอกตลอดสาย เพื่อใชในการ
อุปโภค-บริโภค และเลี้ยงสัตว

ฝายบานใหมศรีสุข ขนาดทํานบดินยาว 1,750 เมตร สูง 5.5 เมตร บริเวณหนาฝายไดดําเนินการขุดลอกเพื่อ
เก็บน้ําไวในคลอง กวาง 3 เมตร พรอมอาคารระบายน้ําลน เพื่อใหราษฎรไดใชอุปโภค บริโภค และสนับสนุน
การเกษตรในบริเวณใกลเคียง

บริเวณทายฝายเก็บกักน้ําเมื่อใชน้ําเหลือแลว ก็จะสงไปตามคลองโพรงตะเข
ทีไ่ ดดําเนินการขุดลอกคลอง เพื่อสงน้ําไปยังหนองตองตอด
5. โครงการขุดลอกหนองตองตอด
ผลการดําเนินงาน ป 2538
งานขุดลอกหนองตองตอด พื้นที่ 60 ไร ลึก 2.50 เมตร พรอมอาคารประกอบ
ประโยชนของโครงการ
ราษฎร จํานวน 2 หมูบาน 219 ครัวเรือน หรือ 1,480 คน มีน้ําใชอุปโภค-บริโภค และทํา
การเกษตรไดตลอดป

บริเวณหนองตองตอดพื้นที่สวนหนึ่งไดขุดลอกไวแลว ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 60 ไร
เปนแหลงน้ําจืดที่สําคัญของราษฎรบริเวณนี้

6. โครงการขุดลอกสระวัดบานไร พรอมปรับปรุงอาคารรับน้ํา
ผลการดําเนินงาน ป 2538
1. งานขุดลอกสระขนาด 81 ไร ลึกประมาณ 0.50 เมตร
2. งานกอสรางอาคารรับน้ําเขา-ออก
ประโยชนของโครงการ
พระภิกษุสงฆในบริเวณวัดบานไร และราษฎร จํานวน 3 หมูบาน จํานวน 358 ครัวเรือน หรือ 2,256 คน มี
น้ําใชอุปโภค-บริโภค และทําการเกษตรไดตลอดป

บริเวณสระเก็บน้ําวัดบานไร สระนอกไดดําเนินการขุดลอกเพิ่มเติมใหลึกอีก 0.5 เมตร เพื่อเก็บน้ําใหมากขึ้น
และสระน้ํานี้จะรับน้ํา สภาพสระเก็บน้ําวัดบานไร (สระในวัด) จากทอสงน้ําที่มาจากหนองตองตอด ปจจุบันมี
น้ําอยูลึกประมาณ 1.5 เมตร เมื่อโครงการตางๆ จํานวน 6 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จจะสามารถสงน้ํา
ตอมายังสระเก็บน้ํานี้ เพื่อใหพระภิกษุและราษฎรไดใชอุปโภค-บริโภค ไดตลอดทั้งป
7. โครงการะบบสงน้าํ ฝายบานใหมศรีสุข
ผลการดําเนินงาน ป 2539
สรางอาคารบังคับน้ําที่ปลายคลอง 1 แหง อาคารระบายน้ํา 1 แหง อาคารทอลอดถนน 3 แหง และ
ขุดลอกคลองเชื่อมระหวางคลองโพรงตะเขกับหวยสามบาทแงซาย ความยาวประมาณ 3,718 เมตร กนกวาง
ประมาณ 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร และมีถนนบนคันคลอง

ดําเนินการขุดลอก คลองสงน้ําฝายบานใหมศรีสุข ความยาว ประมาณ 39.18 เมตร ลึก 3.00 เมตร

แนวคลองที่เชื่อมระหวางคลองโพรงตะเขกับหวยสามบาทแงซาย
ที่ขุดลอกแลวเสร็จ ความยาวประมาณ 3,718 เมตร โดยมีถนนบนคันคลองทั้งสองฝง
8. โครงการกอสรางฝายมะขามเฒา
ผลการดําเนินงาน ป 2539
สรางอาคารทางระบายน้ําลน พรอมกอสรางทํานบดิน ขนาดความสูง 5.5 เมตร ความยาวประมาณ
1,000 เมตร และขุดลอกหนาฝายเพื่อใหสามารถเก็บกักน้ําไดมากขึ้น มีปริมาณน้ําหนาฝายเต็ม ราษฎรไดสูบ
น้ําไปใชเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม

อาคารทางระบายน้ําลน และทํานบดิน ขนาดความสูง 5.5 เมตร
ความยาวประมาณ 1,000 เมตร ฝายหนองมะขามเฒา ที่ไดดําเนินแลวเสร็จ
มีการเก็บกักน้ําไวหนาฝายไดปริมาณมาก ซึ่งราษฎรสามารถสูบไปใชประโยชนไดแลว
9. โครงการขุดลอกหวยสามบาทแงซายพรอมอาคารประกอบ
ผลการดําเนินงาน ป 2540
1. งานขุดลอกลําหวยขนาดกนกวาง 5 เมตร สูงประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 13 กิโลเมตร
2. งานกอสรางทอลอดรับน้ํา ขนาด 2-ศก 1 เมตร จํานวน 14 แหง
ประโยชนของโครงการ
1. ราษฎร จํานวน 11 หมูบาน 2 ตําบล จํานวน 1,210 ครัวเรือน 4,860 คน มีน้ําใชอุปโภค-บริโภค เลี้ยง
สัตว และทําการเกษตร
2. จะกอใหเกิดประโยชนโดยตรงแกพื้นที่ประมาณ 2,400 ไร ในฤดูฝนและ 1,000 ไร ในฤดูแลง

งานขุดลอกหวยสามบาทแงซาย ขนาดกนกวาง 5 เมตร สูงประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 13 กิโลเมตร
10. โครงการอางเก็บน้าํ หวยสามบาทแงซาย
ผลการดําเนินงาน ป 2540
งานกอสรางทํานบดิน หลังสันกวาง 6 เมตร ยาว 695 เมตร สูง 7 เมตร สามารถเก็บกักน้ําได
750,000 ลูกบาศกเมตร พรอมขุดลอกตัวอางเก็บน้ํา
ประโยชนของโครงการ
1. ราษฎร 3 หมูบาน จํานวน 202 ครัวเรือน 1,099 คน ใหสามารถมีน้ําใช อุปโภค-บริโภคและเลี้ยงสัตวได
ตลอดป
2. สามารถใชประโยชนเพื่อการเกษตรโดยตรง จํานวน 1,680 ไร ในฤดูฝนและ 400 ไร ในฤดูแลง

อางเก็บน้ําหวยสามบาทแงซาย มีความจุ 750,000 ลูกบาศกเมตร

