โครงการอางเก็บน้ําหวยแมประจันตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
พระราชดําริและความเปนมา
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินจังหวัดเพชรบุรีทรงมี
พระราชดําริเกี่ยวกับงานชลประทานสรุปไดวา " ใหกรมชลประทานพิจารณาวางโครงการกอสรางอางเก็บน้ํา
หวยแมประจันต เพื่อจัดหาน้ําใหราษฎรที่อาศัยอยูตามหมูบานตางๆ ริมหวยแมประจันตใหมีน้ําใชเพาะปลูก
และอุปโภค–บริโภคไดตลอดป นอกจากนั้นยังชวยระบายน้ําลงมาเสริมใหกับโครงการชลประทานเพชรบุรีใน
ระยะที่ขาดแคลนน้ําและชวยเก็บกักไวใชในฤดูน้ํานอง เพื่อชวยบรรเทาอุทกภัยในเขตโครงการเพชรบุรีใหไดผล
สมบูรณยิ่งขึ้น " โครงการหวยแมประจันตฯ เปนโครงการขนาดใหญซึ่งใชงบประมาณดําเนินงานสูง รัฐบาลใน
ขณะนั้ น จึ ง มีน โยบายที่จ ะชะลองานก อสร า งขนาดใหญ ทํ า ให ก รมชลประทานจึ ง ต อ งเลื่ อ นการก อสร า ง
โครงการฯ ออกไป
สืบเนื่องจากปญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงมีพระราชดําริวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เกี่ยวกับการแกไขปญหาอุทกภัยใน
เขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยทรงมีพระราชดําริใหเรงดําเนินการกอสรางอางเก็บน้ําหวย
แมประจันตใหแลวเสร็จโดยเร็ว กรมชลประทานจึงไดพิจารณาปรับแผนงานกอสราง เหลือระยะเวลาการ
ดําเนินการ ๓ ป (๒๕๔๖-๒๕๔๘) โดยขอใหกองทัพบกสนับสนุนกําลังพลและเครื่องจักรเครื่องมือเขารวม
ดําเนินการ
วัตถุประสงคของโครงการฯ
๑.เพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคไดเพียงพอตลอดป
๒.เพื่อระบายน้ําเสริมและชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการชลประทานเพชรบุรีในชวงฤดูแลง
๓.เพื่อบรรเทาอุทกภัยในบริเวณลุมน้ําเพชรบุรีในชวงฤดูน้ําหลาก
ลักษณะโครงการ
๑. โครงการหวยแมประจันตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยูที่หมู ๕ บานจะโปรง ตําบลหนองหญา
ปลอง อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี ลักษณะโครงการประเภทอางเก็บน้ําขนาดกลาง ทํานบดินหัว
งานเปนเขื่อนดินชนิด Zone Type ความสูง ๒๑.๖๐ เมตร ความยาวเขื่อนดิน ๒,๑๐๕.๐๐ เมตร ความกวาง
ของสันเขื่อน ๘.๐๐ เมตร สามารถกักเก็บน้ําได ๔๒.๒๐ ลานลูกบาศกเมตร ระดับ น้ําสูงสุด ๕๓.๐๐ ลาน
ลูกบาศกเมตร
๒. อาคารประกอบ จํานวน ๒ แหง
๒.๑ อาคารระบายน้ําลน (Spillway) แบบบานระบายโคงขนาด ๖.๐๐ x ๑๒.๕๐ เมตร จํานวน ๓ ชอง
สันฝายยาว ๔๒.๕๐ เมตร สามารถระบายน้ําไดสูงสุดได ๑,๓๖๐ ลูกบาศกเมตร/วินาที
๒.๒ อาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม (River Outlet) ชนิดทอคอนกรีตเสริมเหล็ก STEEL LINER
เสนผาศูนยกลางทอ ๑.๖๐ เมตร สามารถระบายน้ําไดสูงสุดได ๑๖.๒๐ ลูกบาศกเมตร/วินาท
๒. เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๘ สรุปไดดังนี้
๑. งานกอสรางเขื่อนทํานบดิน ประกอบดวย งานขุดลอกรองแกน งานปรับปรุงฐานราก งานดินถมบดอัด
แนน งานหินเรียง งานหินทิ้ง ไดผลงาน ๗๓.๗๓ %
๒. งานอาคารระบายน้ํา (River Outlet) ประกอบดวย งานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดินถมบดอัดแนนขาง
อาคาร งานหินเรียงดานหนาอาคาร ไดผลงาน ๖๑.๒๖ %
๓. งานอาคารระบายน้ําลน (Spillway) ประกอบดวย งานขุดดิน-ระเบิดหินพรอมขนยาย งานคอนกรีต
หยาบรองพื้น งานคอนกรีตเสริมเหล็กตัวอาคาร ไดผลงาน ๕๙.๗๐ %

๔. สรุปผลงานตั้งแตเริ่มตนถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๘ ไดผลงานทั้งโครงการประมาณ ๖๔.๖๖ % คาด
วาจะดําเนินงานแลวเสร็จภายในป ๒๕๔๘ ทั้งนี้จะเริ่มดําเนินการเก็บกักน้ําตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ เปนตน
ไป และคาดวาจะสามารถเก็บกักน้ําไดเต็มปริมาณความจุของอางจํานวน ๔๒.๒๐ ลานลูกบาศกเมตรในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ (ในกรณีคาเฉลี่ยฝนปกติ) ซึ่งสงผลใหมีโรงเรียนที่ตั้งอยูเหนืออางเก็บน้ําจะถูกน้ําทวม ๒
โรงเรียน ปจจุบันสํานักงาน กปร. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันแกไขปญหาในการเตรียมสถานที่เรียน
แหงใหมเรียบรอยแลว
การติดตามผลการดําเนินงานขององคมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ ฯพณฯ นายจุลนภ สนิทวงศ ณ อยุธยา องคมนตรี และ ฯพณฯ นายสวัสดิ์
วั ฒ นายากร องคมนตรี ได ร ว มประชุ มและติ ด ตามความกาวหน าโครงการฯ พร อมทั้งมีความเห็ น ในการ
ดําเนินงานตอไป สรุปไดดังนี้
กรมการทหารช างสนั บ สนุ น กํ าลั ง พลและเครื่ องจั กรเครื่ อ งมือ ดํ าเนิ น การกอ สร า งอางเก็บ น้ํ าห ว ยแม
ประจันตฯ ในป ๒๕๔๗ เปนปริมาณดิน ๑,๓๖๑,๖๐๐ ลูกบาศกเมตร และในป ๒๕๔๘ ดําเนินงานขุดลอกหวย
แหง ปริมาณดิน ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร และงานขุดและขนยายดินปริมาณดิน ๕๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ทํา
ใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยทุกฝายรวมมือดําเนินงานอยางจริงจัง
ปจจุบันความตองการใชน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเพิ่มขึ้น การสงน้ําจากเขื่อนเพชร
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ถึงเทศบาลเมืองหัวหินโดยคลองสงน้ําเดิม ไมเพียงพอโดยมีการลักลอบสูบน้ําไป
ใช มีการทิ้งขยะลงในคลองสงน้ํา และการสงน้ําโดยทอจากเขื่อนปราณบุรีมีปญาหาเนื่องจากน้ําไมเพียงพอใน
บางป จึงควรหาแนวทางแกไข โดยการวางทอสงน้ําจากเขื่อนเพชรถึงหัวหิน เพื่อนําน้ํามาเสริมในการอุปโภค
บริโภคที่อําเภอชะอําและอําเภอหัวหินดวย ควรพิจารณาหาแหลงน้ําเพิ่มเติมโดยเสริมบานระบายน้ําของเขื่อน
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูงเพิ่มขึ้นประมาณ ๑ เมตร จะสามารถเก็บน้ําไดเพิ่มขึ้นประมาณ ๔๐.๐
ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนดานการเกษตรในพื้นที่ปราณบุรี และใชผลิตน้ําประปาเพื่อใช
ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินไดเพิ่มขึ้น

