โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุร-ี พนมทวน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองโรง 2
แนวพระราชดําริ
สํานักงาน กปร. ไดพิจารณา เรื่อง รอยตํารวจตรี พัฒนา สัมมาทิตฐิ ราษฎรในจังหวัดกาญจนบุรี ขอ
พระราชทานความช ว ยเหลื อ ให ท างราชการพัฒ นาแหล งน้ํ าและขุ ด คลองชลประทานต อ เชื่ อ มจากคลอง
ชลประทานเดิ มที่รับ น้ํ าจากเขื่อนวชิ ราลงกรณ เพื่อส งน้ําให ร าษฎร ในตํ าบลหนองโรง อําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งประสบปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค และทําการเกษตรและสํานักงาน
กปร. มีความเห็นวา สมควรใหกรมชลประทานพิจารณาศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการสงน้ําใหแกพื้นที่
การเกษตรในเขตตําบลหนองโรง สําหรับการแกไขปญหาระยะสั้น เห็นควรใหกรมชลประทานประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่จัดหางบประมาณและพื้นที่ดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก และปรับปรุง
แหลงน้ําเดิมเพื่อเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง

ที่ตั้งของโครงการ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต

ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ

อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี, อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี, อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
อําเภอบอพลอย อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอเมือง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดหาแหลงน้ําใหราษฎรในพื้นที่ ตําบลทาลอ, ตําบลหนองขาว, ตําบลหนองโรง, ตําบลทุงสมอ
, ตําบลพนมทวน, ตําบลดอนตาเพชร, ตําบลรางหวาย, ตําบลดอนแสลบ, ตําบลสระลงเรือ, อําเภอหวยกระเจา
และตําบลจระเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ประสบปญหาเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ํา
สําหรับการอุปโภค – บริโภคและทําการเกษตร
2. เพื่อเปนแหลงเก็บกักน้ําไวใชเสริมการเพาะปลูกในฤดูฝน และการปลูกพืชในฤดูแลง
3. เพื่อเปนแหลงเก็บกักน้ํา สําหรับอุปโภค – บริโภค
4. เพื่อเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา ใหราษฎรใชบริโภค และมีรายไดจากการทําเกษตรกรรม
5. เพือ่ เปนแหลงเก็บกักน้ํา เพื่อบรรเทาการเกิดอุทกภัย
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1.สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)
2.โครงการชลประทานกาญจนบุรี สํานักชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ จังหวัดกาญจนบุรี

ลักษณะโครงการ
ตามที่รอยตรีพัฒนา สัมมาทิตฐิ ไดทูลเกลาฯ ถวายฎีกา ผานราชเลขาธิการ ขอพระราชทานแหลงน้ํา
เพื่อใชน้ําในการทําอาชีพเกษตรกรรม และใชเปนน้ํากินน้ําใชตลอดปสําหรับราษฎร ในเขตตําบลหนองโรง
อํา เภอพนมทวน จั งหวั ด กาญจนบุ รี รายละเอีย ดตามสํ า เนาฎี ก า ลงวั น ที่ 26 เมษายน 2544 ที่แ นบโดย
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ได
ตรวจสอบขอเท็จจริงรวมกับสํานักงานชลประทานที่ 13 แลว และสรุปความเห็นตอไปยังสํานักราชเลขาธิการ
เพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทโดยสรุปได ดังนี้
1. จากปญหาในเรื่องสภาพพื้นที่งบประมาณคาใชจายในการดําเนินการกอสราง และงบประมาณคา
ไฟฟาในการสูบน้ํา จึงเห็นสมควรใหกรมชลประทานพิจารณาศึกษาแนวทางที่เหมาะสม ในการสงน้ําใหแก
พื้นที่การเกษตรในเขตตําบลหนองโรงตอไป
2. การแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในระยะสั้น เห็นควรใหกรมชลประทานประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในพื้นที่จัดทํางบประมาณและพื้นที่ เพื่อดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก และปรับปรุงแหลงน้ํา
เดิมเพื่อกักไวใชประโยชนใน ฤดูแลงตอไปดวย
3. สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรประกอบอาชีพตามแนวทฤษฎีใหม เพื่อใหเกษตรกรสามารถ
ประกอบอาชี พ ได ต ลอดป ต อ มาสํ า นั ก งานราชเลขาธิ ก าร ได มี ห นั ง สื อ ที่ รล 0005/16770 ลง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 แจงใหสํานักงาน กปร. ทราบวาไดนําความกราบบังคบทูลทราบฝาละอองธุลีพระ
บาทแลว ทรงเห็นชอบในการสนับสนุนจัดหาแหลงน้ําใหแกราษฎร และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับไวเปน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยใหเรง ดําเนินการสํารวจ ออกแบบ และกอสรางโครงการชลประทาน
เมืองกาญจนบุรี - พนมทวน ซึ่งทางสํานักงาน กปร. ไดแจงใหกรมชลประทานดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ตามสํ า เนาหนั ง สื อ ที่ นร 1105/2755 ลงวั น ที่ 17 ธั น วาคม 2544 ที่ แ นบนั้ น กรมชลประทานโดยสํ า นั ก
ชลประทานที่ 13 ไดนํารายละเอียดรายงานเบื้องตนโครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี - พนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี ที่นายเล็ก จินดาสงวน อดีตอธิบดีกรม ชลประทานไดจัดทําไว เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2544 และ
ความเห็นของสํานักงาน กปร. ที่เสนอไปยัง สํานัก ราชเลขาธิการมาดําเนินการพิจารณากําหนดแนวทางจัดหา
แหลงน้ําที่เหมาะสม สํารวจ ออกแบบ และกอสรางโครงการ ชลประทานเมืองกาญจนบุรี - พนมทวน แลว จึง
ได จั ด ทํ า รายงานความก า วหน า ของ โครงการชลประทานเมื อ งกาญจนบุ รี - พนมทวน อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริขึ้น
ผูไดรับประโยชน
ราษฎรในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง

ผลการดําเนินงาน
กรมชลประทาน ไดรับงบ กปร.ดําเนินการขุดสระเก็บน้ําในระดับไรนา ความจุ ๑,๔๑๐ ลูกบาศกเมตร
ในพื้นที่การเกษตรของราษฎร ๑๖ หมูบาน ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยแยกเปน ป
๒๕๔๘ จํานวน ๒๐๐ แหง และป ๒๕๕๒ จํานวน ๓๖๒ แหง รวมเปน ๕๖๒ แหง
- สระเก็บน้ําในพื้นที่ดังกลาว จะรับน้ําฝนอยางเดียว โดยเฉพาะในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
ปริ มาณน้ํ าจะเต็ มเกือบทุกป และหากฝนทิ้งช วงน้ํ าในสระเก็บน้ํ าจะสามารถกั กเก็บไว ใช ได ถึงประมาณเดื อน
ธันวาคม แตถาหากฝนตกมากน้ําในสระเต็มก็จะใชน้ําไดถึงเดือน มกราคม สําหรับการใชประโยชนจากสระเก็บน้ํา
ใชในการปลูกขาว การเลี้ยงสัตว และปลูกผักในฤดูฝนที่มีปริมาณน้ํามากก็จะใชในการปลูกผักอายุสั้น ประมาณ ๒
เดือน เชน การปลูกแตงกวา และปลูกกระชาย หากฝนตกนอยจะเก็บน้ําไวใชในการปลูกขาวโดยรอบสระอยางเดียว
ไดพื้นที่ประมาณ ๓ ไร สวนขาวที่เหลือจะตายหมด และหากในฤดูฝนมีปริมาณฝนตกมาก ผลผลิตขาวจะไดไมเกิน
40 ถัง/ไร แตถาฝนตกนอยขาวจะตายทั้งหมด และมีบางปการปลูกขาวจะมีการไถหวานถึง ๒ รอบ สวนผลผลิต
ขาวที่ไดจะเก็บไวเปนเมล็ดพันธุ และบริโภคในครัวเรือนเทานั้น สวนฤดูแลงไมสามารถทําการเกษตรได ทําให
ราษฎรอพยพไปรับจางที่หมูบานอื่นหรือจังหวัดอื่น ดังนั้น หากมีการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาก็จะสามารถสูบ
น้ําจากคลองทาลอ-อูทอง ไปเติมสระเก็บน้ําในระดับไรนา ทําใหมีปริมาณน้ําในสระมากเพียงพอที่จะใชในการปลูก
ขาว และปลูกผักไดตลอดป และหากในฤดูฝนเกิดภาวะฝนทิ้งชวงก็จะสามารถใชน้ําจากสระน้ํามาทดแทนได
- สําหรับในป ๕๖-๕๗ สํานักงาน กปร. ไดใหการสนับสนุนงบฯ แก กรมชลประทานดําเนินการกอสราง
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองโรง ๒ พรอมระบบสงน้ํา โดยสูบน้ําจากคลองสงน้ําทาลอ-อูทองที่รับน้ําจาก
เขื่อนแมกลอง ที่จะเปนแหลงน้ําสูบไปใชประโยชนในพื้นที่ตําบลหนองโรงเพื่อดําเนินการโครงการใหแลวเสร็จ
ตามที่ราษฎรตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวนที่ไดรับการสนับสนุนสระน้ําไดใชประโยชนจากแหลงน้ําดังกลาว
และมีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง จะเปนผูจัดทําระบบสงน้ําไสไกไปยังพื้นที่ของตนเอง
ความสําเร็จของโครงการ
ราษฎรมีแหลงน้ําสําหรับเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง สามารถประกอบอาชีพเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม
ไดตลอดป ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

