โครงการเขื่อนแควนอยบํารุงแดนอันเนื่องมาจากพะราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก
พระราชดําริ :
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
แนวพระราชดําริ :
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2525 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเปด
เขื่อนนเรศวร และทรงเยี่ยมราษฎร ณ บริเวณเขื่อนนเรศวร บานหาดใหญ ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก ไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังตอไปนี้
1. ควรพิจารณาวางโครงบริเวณตอนเหนือของทุงสาน เพื่อจัดหาน้ําใหราษฎรหมูบานตางๆ นอกเขต
ชลประทานทุงสาน ซึ่งเปนพื้นที่บริเวณทุงสานตอนบน และตอนกลาง สามารถมีน้ําทําการเพาะปลูกไดทั้งใน
ฤดูฝน-ฤดูแลง และมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคสําหรับราษฎรหมูบานตางๆ ดังกลาวตลอดป นอกจากนั้นยังจะ
ชวยบรรเทาอุทกภัยสําหรับพื้นที่เพาะปลูกบริเวณทุงสานอีกดวย
2. ควรพิจารณาวางโครงการและกอสรางเขื่อนเก็บกักน้ําแควนอย ในเขตอําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก
โดยเรงดวน เขื่อนเก็บกักน้ําแควนอยนี้ควรพิจารณาวางโครงการใหเก็บกักน้ําไวอยางเต็มที่ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยใน
เขตลุมน้ําแควนอยตอนลาง และจัดหาน้ําสนับสนุนโครงการชลประทานพิษณุโลก และโครงการชลประทานเจาพระยา
ใหญ ใหไดผลอยางสมบูรณตอไป สําหรับเขื่อนเก็บกักน้ําแควนอยนี้ การพลังงานแหงชาติกําลังศึกษาและจัดทํา
รายงานความเหมาะสมของโครงการอยู และจะไดดําเนินการกอสรางตอไป
3. ควรพิจารณาวางโครงการและกอสรางอางเก็บน้ําตามลําน้ําสาขาตางๆ ของแควนอยตอนลาง
บริ เวณทายเขื่อนเก็บกักน้ํ าแควนอย เพื่อจั ดหาน้ําใหร าษฎรหมูบานตางๆ ในเขตอําเภอวั ด โบสถ จั งหวั ด
พิษณุโ ลก พื้นที่ประมาณ 19,000 ไร สามารถทําการเพาะปลูกไดต ลอดป นอกจากนั้น ยั งจะชว ยบรรเทา
อุทกภัยแกพื้นที่เพาะปลูกบริเวณทายอางเก็บน้ําตางๆ ดังกลาวอีกดวย
ในป พ.ศ.2526 สํานักงานพลังงานแหงชาติ ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลียในการ
วาจางบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา REDECON AUSTRALIA Pty.,Ltd., ดําเนินการศึกษาจัดทํารายงานความ
เหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล อมของโครงการ ซึ่งแล ว เสร็ จในป พ.ศ. 2530 ตอมา ในเดื อน
กุมภาพันธ พ.ศ.2535 กรมชลประทานไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการศึกษาโครงการเขื่อนแควนอยตอ
จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เดือนกันยายน พ.ศ.2536 กรมชลประทานไดวาจางบริษัทที่ปรึกษา
ไดแก บริษัท ปญญาคอนซัลแตนท จํากัด บริษัท รีซอลสเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท จํากัด เพื่อศึกษาทบทวน
ความเหมาะสม และบริษัท เทสโก จํากัด เพื่อศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการประชาสัมพันธ โดย
ดําเนินการแลวเสร็จสมบูรณเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2538
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2538 ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ไดพระราชทานพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา “.....สวนที่พิษณุโลกก็มีน้ําไหลลงมาจากขาง ๆ อีกสายหนึ่ง แควนอยซึ่งจะตอง
ทํา....อันนี้ก็ยังไมไดทํา ซี่งจะตองทํา เพื่อเก็บกักน้ําที่มาจากอําเภอชาติตระการ อาจจะมีคนคานวาทําไมทําเขื่อนพวกนี้
แลวมีประโยชนอะไร ก็เห็นแลวประโยชนของเขื่อนใหญเขื่อนนี้ ถาไมมี 2 เขื่อนนี้ ที่นี่น้ําจะทวมยิ่งกวา จะไมทวม
เพียงแคนี้ จะทวมทั้งหมด.....”
การออกแบบรายละเอียดโครงการแลวเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2545 รายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการไดผานการพิจารณาตามขั้นตอนและคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
มีมติเห็นชอบรายงาน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2545 และคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหเริ่มดําเนินการกอสราง
โครงการเขื่อนแควนอย เมื่อวันที่ 21มกราคม พ.ศ.2546

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ไปในพิ ธี น อ มเกล า ฯ ถวายโครงการปลู ก ป า ถาวร
จํานวน 1 ลานไร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยเปนปที่ 50 ใน
สวนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ณ พื้นที่ปาชายเลนแปลงปลูกปา FPT 29 และ 29/3 อําเภอปราณ
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดพระราชทานพระราชดําริให นายสุวิทย คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี ใหพิจารณา
ความเหมาะสมในการดําเนินการกอสรางโครงการเขื่อนแควนอย อําเภอวั ดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก กรม
ชลประทานจึงไดวางแผนงานที่จะดําเนินการกอสรางโครงการเขื่อนแควนอยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.
พิษณุโลก ในป 2546 - 2554 ระยะเวลาดําเนินการ 9 ป โดยในป 2546 จะขอใชงบประมาณจาก กปร. และ
ใชงบประมาณปกติกอสรางโครงการในปตอๆ ไปจนแลวเสร็จ
ที่ตั้งของโครงการ : หมู 4 บานเขาหินลาด ตําบลคันโชง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก

วัตถุประสงคโครงการ :
1. เพื่อเปนแหลงน้ําสําหรับการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง สําหรับพื้นที่เพาะปลูกในลุมน้ําแคว
นอย รวมทั้งเปนแหลงน้ําเสริมการเพาะปลูกในฤดูแลงของพื้นที่โครงการเจาพระยา
2. เพื่อชวยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุมน้ําแควนอยตอนลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตอําเภอวัด
โบสถ อําเภอเมือง และอําเภอวังทอง
หนวยงานผูดําเนินงาน /หนวยงานที่เกี่ยวของ :
1. สํานักราชเลขาธิการ
2. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(สํานักงาน กปร.)
3. กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ :
แมน้ําแควนอยเปนลุมน้ําสาขายอยฝงซายของแมน้ํานาน มีตนน้ําอยูที่อําเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก ไหลผานอําเภอวัดโบสถ บนนจบแมน้ําน านที่อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สภาพพื้น ที่
ตอนลางของแมน้ําแควนอย ประมาณ 200,000 ไร เปนพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบปญหาน้ําทวมและขาด

แคลนน้ําเปนประจําทุกป ราษฎรสวนใหญ 80% เปนเกษตรกรที่มีรายไดต่ํา ทํานาไดครั้งเดียวในฤดูฝน แต
มักไดรับความเสียหายจากปญหาน้ําทวม โดยมีพื้นที่ประมาณ 75,000 ไร ในเขตอําเภอวัดโบสถ อําเภอวังทอง
อําเภอพรหมพิราม และอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มักเกิดปญหาน้ําทวมเปนประจําทุกป และมีแนวโนมจะ
ทวีความรุนแรงเปนลําดับ
โครงการเขื่อนแควนอยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีเปาหมายหลักเพื่อแกไขปญหาอุทกภัย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียง รวมถึง ยังจะเปนแหลงน้ําสนับสนุนใหกับพื้นที่ชลประทานฝงซายและฝงขวาของ
แมน้ําแควนอย สงน้ําเสริมใหกับพื้นที่เพาะปลูกของโครงการเจาพระยาใหญ เปนแหลงน้ําใชในการเกษตร การอุปโภค
บริ โภค นอกจากนี้ ยังได สร างเขื่อนทดน้ํ าพญาแมน เพื่อชวยยกระดั บน้ํ าเขาคลองชลประทาน ส งน้ํ าช วยเหลื อพื้นที่
การเกษตร 4 อําเภอของจังหวัดพิษณุโลก คือ อําเภอวัดโบสถ อําเภอพรหมพิราม อําเภอวังทอง และอําเภอเมือง
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2552 นายชูชาติ ฉุยกลม ผูอํานวยสํานักกอสราง 2 โครงการเขื่อนแควนอย จังหวัด
พิษณุโลก เปดเผยวา สํานักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ไดสงหนังสือ เลขที่ รล. 005.2/13227 พระบาทสมเด็จ
พระเจ าอยูหั วภู มิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ พระราชทานชื่อเขื่อนแควน อยอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ เปน เขื่อนแควนอยบํารุงแดน ซึ่งหมายถึง "เขื่อนแควนอยที่ทําใหมีความเจริญขึ้นในเขตพื้นที่" สําหรับเขื่อน
ทดน้ําพญาแมน ทรงพระราชดํารัสเห็นควรใหใชชื่อเดิม
ระยะเวลากอสราง : 9 ป (ป 2546 – ป 2554) รวมระบบสงน้ํา
รายละเอียดโครงการ
โครงการเขื่อนแควนอยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนอางเก็บน้ําอเนกประสงคขนาดใหญ สามารถ
เก็บกักน้ําได769 ลาน ลบ.ม. โดยมีพื้นที่ผิวน้ําที่ระดับเก็บกักประมาณ 38,368 ไร ประกอบดวย 3 เขื่อน
ติดตอกัน มีรายละเอียดตัวเขื่อนและงานอื่นที่สําคัญดังนี้.- เขื่อนแควนอยบํารุงแดน เปนเขื่อนหินทิ้งดาดคอนกรีต(Concrete Faced Rockfill Dam)
สูง 75 ม. ยาว 681 ม.
- เขื่อนสันตะเคียน เปนเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว(Earth Core Rockfill Dam) สูง 80 ม. ยาว 1,270 ม.
- เขื่อนปดชองเขาต่ํา เปนเขื่อนดิน(Earthfill Dam) สูง 16 ม. ยาว 640 ม.
- เขื่อนทดน้ําพญาแมน ลักษณะเปนเขื่อนทดน้ําแบบประตูระบายบานโคงจํานวน 5 บาน ขนาด 12.50 x
7.50 ม. ระบายน้ําสูงสุด 1,718 ลบ.ม./วินาที
- คลองสงน้ําฝงซายและฝงขวา สงน้ําดวยแรงโนมถวง จํานวน 70 สาย ความยาวรวมประมาณ 340 กม.
พรอมคลองระบายน้ํา จํานวน 47 สาย ยาวรวมประมาณ 160 กม.
ผูไดรับประโยชน :
โครงการเขื่อนแควนอยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก เปนโครงการ
พัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ สามารถอํานวยประโยชนน านัป การอัน ไดแก การบรรเทาปญหาอุทกภัยที่เคย
เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ลุมน้ําแควนอยตอนลาง ในเขต อําเภอวัดโบสถ และ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปน
แหลงน้ําสําหรับการอุปโภค-บริโภค เปนแหลงน้ําเพื่อการเพาะปลูกสําหรับพื้นที่ชลประทานที่เกิดขึ้นใหมของ
โครงการเขื่อนแควนอยฯ 155,166 ไร รวมถึงพื้นที่ในเขตทุงเจาพระยาในชวงฤดูแลงประมาณ 250,000 ไร
ตลอดจนเปนแหลงพักผอนหยอนใจ แหลงประมงน้ําจืดขนาดใหญ และเปนแหลงผลิตกระแสไฟฟา
ทั้งนี้ หนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของ ไดรวมกันกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนและดําเนินโครงการ
มีการพัฒนาไปสูความยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ คือ การพึ่งพาตนเองไดของราษฎร

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ :
- สงน้ําเพื่อการเพาะปลูกในฤดูฝนและฤดูแลงใหแกพื้นที่ชลประทานแควนอย 155,166 ไร และสงน้ํา
เสริมการเพาะปลูกในฤดูแลงของโครงการชลประทานเจาพระยาประมาณ 250,000 ไร
- สงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ประมาณ 47.3 ลาน ลบ.ม.ตอป
- บรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยในเขต จ.พิษณุโลกและลุมแมน้ําแควนอยตอนลาง
- เปนแหลงเพาะพันธุปลาน้ําจืดและเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก
ผลการดําเนินงานและกิจกรรมโครงการ :
การกอสรางเขื่อนแลวเสร็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนิน
ทรงประกอบพิธีเริ่มการเก็บกักน้ํา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2551
ความสําเร็จของโครงการ :
- ชวยบรรเทาอุทกภัยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุมน้ําแมน้ําแควนอยตอนลาง ประมาณ 75,000 ไร ในเขต
อําเภอวัดโบสถ อําเภอเมือง อําเภอวังทอง และอําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก
- เปนแหลงน้ําสนับสนุนพื้นที่ชลประทานบริเวณฝงซายและขวาของแควนอย ประมาณ 155,000 ไร
และสงน้ําเสริมใหกับพื้นที่การเพาะปลูกในฤดูแลงของโครงการชลประทานเจาพระยาประมาณ 250,000 ไร
- ราษฎรในเขตโครงการมีน้ําใชสําหรับการอุปโภคบริโภค ประมาณ 47.3 ลานลูกบาศกเมตรตอป
- เสริมสรางอาชีพจากผลผลิตปลาในอางเก็บน้ํา เปนการสรางรายไดใหแกราษฎรบริเวณรอบอางเก็บน้ํา
และสองฝงแมน้ําแควนอย
- เปนแหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและบริเวณใกลเคียง

