โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เขื่อนขุนดานปราการชล
ทรงมีพระราชดําริเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ และกอสรางเขื่อนคลองทาดาน
ที่บานทาดาน ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุมน้ํานครนายก
ตอนบน เพื่อชวยใหราษฎรทางตอนลางมีน้ําใชทําการเกษตร การอุปโภคบริโภค รวมทั้งชวยบรรเทาอุทกภัยที่
มักจะเกิดขึ้นในเขตจังหวัดนครนายกเปนเปนประจําทุกป เพื่อการอุตสาหกรรม และเพื่อการแกไขพื้นที่ดิน
เปรี้ยวอีกดวย

สถานที่ตั้ง : ตั้งอยูที่บานทาดาน ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
วัตถุประสงค:
๑. เพื่อเปนแหลงน้ําตนทุน โดยสามารถจัดสรรน้ําใหพื้นที่ชลประทาน ได ๑๘๕,๐๐๐ ไร ดวยโครงการ
ทาดานเดิม ๖,๐๐๐ ไร โครงการทาดานสวนขยาย ๑๔,๐๐๐ ไร โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา นครนายก
๑๖๕,๐๐๐ ไร
๒. เพื่อเปนแหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม
๓. เพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดนครนายก
๔. เพื่อแกไขปญหาดินเปรี้ยวในเขตจังหวัดนครนายก
สภาพทั่วไป
๑. ลักษณะภูมิประเทศ อางเก็บน้ําเขื่อนขุนดานปราการชล อยูในลุมน้ํานครนายก ซึ่งเปนลุมน้ํายอยของ
ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ํานครนายกครอบคลุมพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอบานนา อําเภอปากพลี และอําเภอองครักษ
ของจังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ ๒,๔๓๓ ตาราง-กิโลเมตร ตนน้ําของแมน้ํานครนยกเกิดจากเขตอุทยานแหงชาติ
เขาใหญ ซึ่งติดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มียอดเขาสูงประมาณ ๑,๐๐๐ - ๑,๓๐๐ เมตร
๒. สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของลุมน้ํานครนายก ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ระหวาง
เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม
๓. สภาพน้ําฝน เนื่องจากพื้นที่ลุมน้ํามีเทือกเขาดงพญาเย็น (เขาใหญ) อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งเปนแนวปะทะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหมีฝนตกชุก โดยเฉลี่ยประมาณ๒,๖๐๐ ถึง ๒,๙๐๐ มม./ป
๔. สภาพน้ําทา ของอางเก็บน้ําเขื่อนขุนดานปราการชล ขอมูลน้ําทาเฉลี่ยมากที่สุดเดือนสิงหาคม มีปริมาณ
70.87 ลาน ลบ.ม. น้ําทาเฉลี่ยนอยที่สุดเดือนมีนาคม มีปริมาณ ๐.๖๖ ลาน ลบ.ม.รวมปริมาณน้ําเฉลี่ยทั้งหมด
๒๙๒.๔๕ ลาน ลบ.ม.
ระยะเวลาดําเนินการ : ๑๓ ป (๒๕๔๗ - ๒๕๕๒)

รายละเอียดโครงการ : เปนโครงการกอสรางเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอื่น มีขนาด
ความจุอางเก็บน้ํา ๒๒๔ ลานลูกบาศกเมตร มีพื้นที่ผิวอางฯ ที่ระดับเก็บกักปกติรวม ๓,๐๘๗ ไร
๑) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ ประกอบดวย
(๑) เขื่อนหลัก (Main Dam)
เปนเขื่อนคอนกรีตบดอัด (Roller Compacted Concrete หรือ RCC Dam) สูง ๙๓ เมตร ระดับสันเขื่อน +
๑๑๒ ม.รทก.ความยาว ๒,๕๙๔ เมตร ปริมาตรคอนกรีตบดอัด ๕,๔๗๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร
(๒) อาคารระบายน้ําลน (Spillway)
เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถระบายน้ําไดสูงสุด ๑,๔๕ ลูกบาศกเมตร/วินาที ผานชองระบาย
๔ ชอง มีรูปลักษณะเปนฝายที่ระดับ + ๑๐๓.๕๐ ม.รทก. ซึ่งควบคุมดวย Radial Gate ๔ ชุด ขนาดชุดละ
๑๐.๐๐ x ๘.๔๐ เมตร
(๓) อาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม (River Outlet)
เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ควบคุมอัตราการไหลโดย Fixed Wheel Gate ขนาด ๒.๐๐ x ๕.๐ เมตร
และButterfly Valve ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๒.๐ เมตร โดยมีระดับธรณีทอ + ๒๘.๕๐ ม.รทก. ระบายผาน
ทอเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๒.๐ เมตร และควบคุมการปลอยลงทายน้ําดวย Hollow Jet Valve Ø
๑.๘๐ เมตร สามารถระบายน้ําได ๔๒ ลูกบาศกเมตร/วินาที
(๔) อาคารระบายน้ํา (Bottom Outlet)
เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีระดับธรณี +๒๙.๐๐ ม.รทก. ระบายน้ําผานชองขนาดกวาง ๕.๐ เมตร
สูง ๓.๐ เมตร ควบคุมการไหลโดย Fixed Wheel Gate ขนาด ๒.๕๐ x ๓.๙๐ เมตร และ Radial Gate ขนาด
๒.๕๐ x ๓.๔๕ เมตร สามารถระบายน้ําได ๑๘๒.๐ ลูกบาศกเมตร/วินาที ซึ่งสามารถลดระดับน้ําจากระดับเก็บ
กักที่ + ๑๑๐.๐๐ ม.รทก. ลงมาที่ระดับ + ๗๐.๐๐ ม.รทก.ภายใน ๑๐ วัน
(๕) อาคารสงน้ําเขาคลองชลประทาน (lrrigation Outlet)
เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ําผานทอสแตนเลส ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๙๐ เมตร จํานวน
๑ ทอ มีระดับธรณี+๓๘.๔๕ม.รทก. ควบคุมการไหล โดย Fixed Wheel Gate และ Butterfly Valve ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๐.๗๐ เมตร รวม ๒ ชุด ระบายน้ําลงคลองชลประทานโดย Hollow Jet Valve ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๐.๗๐ เมตร (๒ ชุด) สามารถสงน้ําเขาคลองไดรวม๖.๐๕ ลูกบาศกเมตร/วินาที
(๖) อาคารผันน้ําระหวางการกอสรางเขื่อน ประกอบดวย
ทํานบดินปดกั้นลําน้ําเดิม ขนาดสูง ๑๒.๐๐ เมตร ระดับสันทํานบ +๓๙.๐๐ ม.รทก. กวาง ๕.๐๐ เมตร
ความยาวรวม ๑,๐๘๔ เมตร
อาคารคอนกรีต Retaining Wall ดานเหนือน้ําและทายน้ํา ขนาดความสูง ๑๒.๐๐ เมตร และ ๑๓.๐๐
เมตร ตามลําดับ
อาคารผันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ ๒ ชอง ขนาด ๗.๐๐ x ๙.๐๐ เมตร และ ๖.๐๐ x ๙.๐๐ เมตร
สามารถระบายน้ําได ๗๐๐ ลูกบาศกเมตร/วินาที (Return Period ๒๐ ป) โดยมีระดับธรณี + ๒๗.๐๐ ม.รทก.
(๗) เขื่อนดินปดชองเขาต่ํา (Saddle Dam)
เปนเขื่อนดินสูง ๔๖.๐ เมตร สันเขื่อนที่ระดับ +๑๑๔ ม.รทก. กวาง ๘.๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร
ปริมาตรเขื่อน ๑,๒๒๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร
๒) ระบบสงน้ําและระบบระบายน้ํา ประกอบดวย
(๑) พื้นที่โครงการทาดานเดิมและสวนขยาย รวม ๒๐,๐๐๐ ไร
(๒) พื้นที่โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายก ๑๖๕,๐๐๐ ไร

ประโยชนที่ไดรับ :
๑. สงน้ําเพื่อการเกษตรใหแกพื้นที่ รวม ๑๘๕,๐๐๐ ไร
๒. สงน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค ๑๖ ลาน ลูกบาศกเมตรตอป
๓. เกษตรกรไดรับผลประโยชน ๕,๔๐๐ ครัวเรือน
๔. บรรเทาปญหาดินเปรี้ยว
๕. ลดความเสียหายจากอุทกภัย ไดรอยละ ๓๕
การดําเนินงาน : งานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบแลวเสร็จสมบูรณ และเริ่มเก็บกักน้ํา ตั้งแตเดือนตุลาคม
๒๕๔๗

