
 
 

โครงการพัฒนาแหล่งน ้าวัดบ้านไร่(หลวงพ่อคูณ) 
จังหวัดนครราชสีมา 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชด าเนินไปทรงบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ ณ วัดบ้านไร่ ต าบลกุดพิมาน อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๘ 
ในการนี้พระราชทานพระราชด าริให้พิจารณาวางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ าในล าห้วยสาขา
ต่างๆ ของห้วยสามบาท ปรับปรุงอ่างเก็บน้ าบ้านโนนสง่า ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยสามบาทแง่ซ้าย ปรับปรุง
หนองบึงต่างๆ พร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ า ระบบผันน้ า และขุดลอกล าห้วยสายต่างๆ ตามความเหมาะสม 
เพ่ือช่วยเหลือราษฎรในเขตท้องที่ ต าบลหนองกรวด ต าบลพันชนะ และต าบลกุดพิมาน อ าเภอด่านขุนทด  
ให้มีน้ าเพ่ือการเพาะปลูก อุปโภค - บริโภค และเป็นพ้ืนที่สีเขียวประชาชนมีที่ท ากินได้ต่อไป โดยพระราชทาน
แผนที่ที่ทรงวางโครงการเบื้องต้นด้วย 

หลังจากที่ได้พระราชทานพระราชด าริ พร้อมทั้งได้พระราชทานแผนที่ที่ทรงวางโครงการเบื้องต้นแล้ว 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน กองทัพภาคที่  ๒ จังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการส ารวจสภาพ
พ้ืนที่ พิจารณารายละเอียดแล้ว วางโครงการ โดยมีแหล่งเก็บกักน้ าไว้ตอนบน และส่งน้ ามาตามแนวคลอง
ธรรมชาติ เข้าไปสู่สระเก็บน้ าวัดบ้านไร่ ดังนั้น จึงได้ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ าในล าห้วยสาขาต่างๆ ของห้วย  
สามบาท เช่น ปรับปรุงอ่างเก็บน้ าบ้านโนนสง่า ให้สามารถเก็บน้ าได้มากขึ้น ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยสามบาท 
แง่ซ้าย ปรับปรุงหนองบึงต่างๆ เช่น หนองล ามะดี สระสี่เหลี่ยม สระเก็บน้ าวัดบ้านไร่ พร้อมทั้งก่อสร้าง  
ระบบส่งน้ า ระบบผันน้ า ขุดลอกล าห้วยสายต่างๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยเหลือราษฎรในเขตท้องที่  
ต าบลหนองกรวด ต าบลพันชนะ และต าบลกุดพิมาน อ าเภอด่านขุนทด ซึ่งประสบปัญหามีฝนตกน้อยในพ้ืนที่ 
ประกอบกับมีปัญหาดินเค็มและน้ าเค็ม เป็นเหตุให้ต้องเดือดร้อนเรื่องขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภคและน้ าใช้ใน
การเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้น จึงได้ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

๑. อ่างเก็บน ้าบ้านโนนสง่า 

ด าเนินงาน ปี ๒๕๓๘ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าท านบดิน สูง ๙ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร เก็บกักน้ าได้ 
๑ ล้านลูกบาศก์เมตร 

ประโยชน์ของโครงการ ราษฎร จ านวน ๓ หมู่บ้าน ๔๑๙ ครัวเรือน ๑,๙๑๒ คน ได้รับประโยชน์
โดยตรงท าให้มีน้ าในการอุปโภค - บริโภค เลี้ยงสัตว์ และท าการประมงได้ตลอดปี ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรง
ครอบคลุมพ้ืนที่ จ านวน ๔,๐๐๐ ไร่ 

๒. ขุดลอกคลองโพรงตะเข้ 
ด าเนินงาน ปี ๒๕๓๘ 
 - ขุดลอก - คลองโพรงตะเข้ ขนาดก้น ๓ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ กิโลเมตร 
 - ก่อสร้างอาคารทดน้ าในคลอง ๑๑ แห่ง และอาคารประกอบ 
ประโยชน์ของโครงการ ราษฎร จ านวน ๘ หมู่บ้าน ๙๑๖ ครัวเรือน ๔,๒๒๕ คน มีน้ าอุปโภค - บริโภค 

และเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดป ีก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงครอบคลุมพื้นที่ ๒,๐๐๐ ไร่ 
 
 
 



 
 

๓. วางท่อส่งน ้าจากหนองตองตอด - วัดบ้านไร่ 
ด าเนินงาน ปี ๒๕๓๘ งานวางท่อส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบประมาณ ๑,๓๔๙ เมตร ขนาดท่อ  

๑ X ๑ เมตร 
ประโยชน์ของโครงการ ราษฎร จ านวน ๓ หมู่บ้าน ๓๕๘ ครัวเรือน ๒,๒๕๖ คน ได้มีน้ าส าหรับการ

เพาะปลูกอุปโภค - บริโภคและเลี้ยงสัตว์ 

๔. ก่อสร้างฝายบ้านใหม่ศรีสุข 
ด าเนินงาน ปี ๒๕๓๘ ก่อสร้างฝายกั้นน้ าท านบดิน สูง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หลังคันกว้าง  

๓ เมตร 
ประโยชน์ของโครงการ ราษฎร จ านวน ๒ หมู่บ้าน ๒๓๒ ครัวเรือน ๑,๐๖๙ คน มีน้ าในการเพาะปลูก

อุปโภค - บริโภค เลี้ยงสัตว์ และการประมงได้ตลอดปี ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 
๗๐๐ ไร่ 

๕. ขุดลอกหนองตองตอด 
ด าเนินงาน ปี ๒๕๓๘ ขุดลอกหนองตองตอด พ้ืนที่ ๖๐ ไร่ ลึก ๒.๕๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบ 
ประโยชน์ของโครงการ ราษฎร จ านวน ๒ หมู่บ้าน ๒๐๙ ครัวเรือน หรือ ๑,๔๘๐ คน มีน้ าใช้ อุปโภค

บริโภค และท าการเกษตรได้ตลอดปี 

๖. ขุดลอกสระวัดบ้านไร่ พร้อมปรับปรุงอาคารรับน ้า 
ด าเนินงาน ปี ๒๕๓๘ 
 - ขุดลอกสระขนาด ๘๑ ไร่ ลึกประมาณ ๐.๕๐ เมตร 
 - ก่อสร้างอาคารรับน้ าเข้า - ออก 
ประโยชน์ของโครงการ พระภิกษุสงฆ์ในบริเวณวัดบ้านไร่ และราษฎร จ านวน ๓ หมู่บ้าน จ านวน ๓๕๘ 

ครัวเรือน หรือ ๒,๒๕๖ คน มีน้ าใช้อุปโภค - บริโภค และท าการเกษตรได้ตลอดปี 

๗. ก่อสร้างระบบส่งน ้าฝายบ้านใหม่ศรีสุข 
ด าเนินงาน ปี ๒๕๓๙ สร้างอาคารบังคับน้ าที่ปลายคลอง ๑ แห่ง อาคารระบายน้ า ๑ แห่ง อาคาร 

ท่อลอดถนน ๓ แห่ง และขุดลอกคลองเชื่อมระหว่างคลองโพรงตะเข้กับห้วยสามบาทแง่ซ้าย ความยาว
ประมาณ ๓,๗๑๘ เมตร ก้นกว้างประมาณ ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร และมีถนนบนคันคลอง 

๘. ก่อสร้างฝายมะขามเฒ่า 
ด าเนินงาน ปี ๒๕๓๙ สร้างอาคารทางระบายน้ าล้น พร้อมก่อสร้างท านบดิน ขนาดความสูง ๕.๕ เมตร 

ความยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร และขุดลอกหน้าฝายเพ่ือให้สามารถเก็บกักน้ าได้มากขึ้น มีปริมาณน้ าหน้า
ฝายเต็ม ราษฎรได้สูบน้ าไปใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม 

 
๙. ขุดลอกห้วยสามบาทแง่ซ้ายพร้อมอาคารประกอบ 
ด าเนินงาน ปี ๒๕๔๐ 
 - ขุดลอกล าห้วยขนาดก้นกว้าง ๕ เมตร สูงประมาณ ๓ เมตร ยาวประมาณ ๑๓ กิโลเมตร 
 - ก่อสร้างท่อลอดรับน้ า ขนาด ๒ - ศก ๑ เมตร จ านวน ๑๔ แห่ง 
 



 
 

ประโยชน์ของโครงการ ราษฎร จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน ๒ ต าบล จ านวน ๑,๒๑๐ ครัวเรือน ๔,๘๖๐ คน 
มีน้ าใช้อุปโภค - บริโภค เลี้ยงสัตว์ และท าการเกษตร ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่พ้ืนที่ประมาณ ๒,๔๐๐ ไร่ 
ในฤดูฝนและ ๑,๐๐๐ ไร่ ในฤดูแล้ง 

๑๐. อ่างเก็บน ้าห้วยสามบาทแง่ซ้าย 
ด าเนินงาน ปี ๒๕๔๐ ก่อสร้างท านบดิน หลังสันกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๙๕ เมตร สูง ๗ เมตรสามารถ

เก็บกักน้ าได้ ๗๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดลอกตัวอ่างเก็บน้ า 
ประโยชน์ของโครงการ ราษฎร ๓ หมู่บ้าน จ านวน ๒๐๒ ครัวเรือน ๑,๐๙๙ คน ให้สามารถมีน้ าใช้ 

อุปโภค - บริโภคและเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดปี สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรโดยตรง จ านวน ๑,๖๘๐ ไร่ 
ในฤดูฝนและ ๔๐๐ ไร่ ในฤดูแล้ง 
 
 
 
   
 

 

   กลุ่มนโยบายพิเศษ  
                    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาพประกอบ 

๑. ร.๙ เสด็จฯ ไปวัดบ้านไร ่
๒. แผนที่พระราชทาน 
๓. อ่างเก็บน้ าบ้านโนนสง่า 
๔. คลองโพรงตะเข้ 
๕. หนองตองตอด 
๖. ฝายบ้านใหม่ศรีสุข 
๗. สระน้ าวัดบ้านไร่ 
๘. ฝายมะขามเฒ่า 
๙. อ่างเก็บน้ าห้วยสามบาท 
๑๐. บริเวณวัดบ้านไร่  

 
 
 


