
การประชุมหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริง 
กรณี นายสมเดช ใจดี ราษฎรบ้านเลขที่ 348 หมูท่ี ่2 ต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง  

จังหวัดสุพรรณบุรี ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ า บริเวณพ้ืนที่ต าบลนิคมกระเสียว 
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อช่วยเหลือราษฎรต าบลนิคมกระเสียวและต าบลห้วยขมิ้น  

ซึ่งขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

 

เรื่องเดิม  

  นายสมเดช ใจดี ราษฎรบ้านเลขที่ 348 หมู่ที่ 2 ต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ า บริเวณพ้ืนที่ต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี เพ่ือช่วยเหลือราษฎรต าบลนิคมกระเสียว และต าบลห้วยขมิ้น ซึ่งขาดแคลนน้ าส าหรับ อุปโภคบริโภค
และท าการเกษตร 

ข้อเท็จจริง 

  สภาพพ้ืนที่ บริเวณพ้ืนที่ที่มีการร้องของให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเขาขวางเป็นพ้ืนที่กลางหุบเขาอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ป่าชุมชนชัฏหนองยาว จ านวน 1,700 ไร่ แบ่งเป็น ทิศเหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง และ 
ทิศใต้อยู่ติดกับพ้ืนที่หมู่ที่ 3 ต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจุดที่ตั้งดังกล่าวไม่มีน้ าไหล
ผ่านเมื่อฝนตกน้ าจึงไหลบ่าไปตามร่องเขา 

  พ้ืนที่ที่ร้องขอ อยู่ในพ้ืนที่กรมป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้วยขมิ้น ป่าพุน้ าร้อน และป่าหนอง
หญ้าไทร ซ่ึงส่งมอบให้ส านักงานปฏิรูปที่ดิน และอยู่ในชั้นคุณภาพน้ า 3-4 

  ปัญหาการขาดแคลนน้ า ในฤดูแล้งราษฎรในพ้ืนที่ไม่มีแหล่งน้ าที่เก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือการอุปโภค
บริโภค และปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าวโพด มันส าปะหลังและมีน้ าไม่เพียงพอ
ต่อการเกษตร 

แนวทางการด าเนินงาน 

  จากการศึกษาสภาพภูมิประเทศเบื้องต้นบริเวณจุดที่ราษฎรร้องขอให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอแนวการให้ความช่วยเหลือ 3 แนวทาง เพ่ือพิจารณาถึงความคุ้มค่า
และประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้ 

อ่างเก็บน้ าเขาขวาง ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 2 บ้านชัฏหนองยาว ต าบลห้วยขมิ้น และหมู่ท่ี 3 บ้านท่า
เดื่อ ต าบลนิคมกระเสียว มีความจุเก็บกัก 33,000 ลูกบาศก์เมตร ความต้องการใช้น้ า 86,000 ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่
ดังกล่าวไม่มีแหล่งน้ าไหลผ่านที่ชัดเจน สามารถส่งน้ าได้เฉพาะพ้ืนที่ทางด้านทิศใต้คือหมู่ที่ 3 เท่านั้น จึงไม่มีความ
เหมาะสมในการก่อสร้างเนื่องจากปริมาณการใช้น้ ามีไม่เพียงพอต่อการกักเก็บน้ า หากต้องการพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณเก็บกักน้ า ต้องขอใช้พื้นที่ราษฎรอีกประมาณ 3 ราย 

ก่อสร้างแก้มลิงบ้านชัฏหนองยาว หมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ มีความจุเก็บกักได้ 46,000 
ลูกบาศก์เมตร มีความต้องการใช้น้ า 36,000 ลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่รับน้ าเพ่ือท าการเกษตร จ านวน 380 ไร่ อยู่ใน



เขตพ้ืนที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้ส านักงานปฏิรูปที่ดินปัจจุบันเกษตรกรใช้ประโยชน์เพ่ือท าการเกษตร  และยังมีสระ
เก็บน้ าเดิมท่ีใช้ส าหรับการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน จึงเหมาะสมในการก่อสร้างเนื่องจากปริมาณน้ าที่กักเก็บสามารถ
ใช้ในฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ ซึ่งการก่อสร้างแก้มลิงดังกล่าวจะได้รับประโยชน์เฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่ 2 เท่านั้น 

อ่างเก็บน้ าชุมชนบ้านท่าเดื่อ (เขาขวาง) หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ มีความจุเก็บกักได้ 10,000 
ลูกบาศก์เมตร มีความต้องการใช้น้ า 50,000 ลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่รับน้ าเพ่ือท าการเกษตร จ านวน 520 ไร่ อยู่ใน
เขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ าร้อน และป่าหนองหญ้าไทร อีกทั้งพ้ืนที่ดังกล่าวมีเจ้าของที่ดินท า
การเกษตร หากด าเนินการก่อสร้างต้องร้องขอให้เจ้าของที่ดินยินยอมเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่เพ่ือขยายอ่างเก็บน้ า 
ทั้งนี้ ได้ประสานส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วยแล้ว  

ข้อเสนอแนะจากการประชุม 

กรมป่าไม้ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ก่อสร้างแก้มลิงบ้านชัฏหนองยาวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
เนื่องจากอยู่ในเขตส านักงานปฏิรูปที่ดินซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ท ากินของราษฎร 

เนื่องจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าชุมชนบ้านท่าเดื่อ (เขาขวาง) มีปริมาณความต้องการใช้น้ า
มากกว่าปริมาณน้ าเก็บกัก จึงต้องด าเนินการขยายพ้ืนที่การก่อสร้างเพ่ือรองรับปริมาณน้ าให้เพ่ิมมากขึ้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมกระเสียวจะด าเนินการประสานกับเจ้าของที่ดินบริเวณที่จะก่อสร้างโครงการ ให้เจ้าของที่ดิน
ยินยอมสละพ้ืนที่โดยประมาณ 5 ไร่ ให้กับหน่วยงานราชการเข้าท าประโยชน์ 

หากด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าชุมชนบ้านท่าเดื่อ (เขาขวาง) โดยหมู่ที่ 3 สูบน้ าต้นทุนจากหมู่
ที่ 2 ข้ามเนินสันปันน้ า องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมกระเสียวและเกษตรกร หมู่ 3 ต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายการเพื่อสูบน้ าเข้าอ่างเก็บน้ า 

เนื่องจากส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล สุพรรณบุรี เคยด าเนินการขุดเจาะน้ าบาดาลบริเวณพ้ืนที่
ชุมชนบ้านท่าเดื่อปรากฏว่ามีแหล่งน้ าที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ดังนั้นจึงขอน าไปพิจารณาส ารวจธรณีวิทยาอีกครั้ง 
หากส ารวจด าเนินการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลได้จะช่วยเหลือราษฎรได้อีกทางหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎร 

โดยมีนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าส านักงานจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมเดช ใจดี 
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ าบริเวณพ้ืนที่ต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 



 

 

 

บริเวณพ้ืนที่ที่จะด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าชุมชนบ้านท่าเดื่อ (เขาขวาง) 

 สภาพภูมิประเทศที่ราบ ล้อมรอบด้วยภูเขา มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ  

 

บริเวณพ้ืนที่ที่จะด าเนินการก่อสร้างแก้มลิงบ้านชัฏหนองยาว 

อยู่ในพื้นที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้ส านักงานปฏิรูปที่ดิน สามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่เพ่ือท ากินได้ 

 


