โครงการอางเก็บน้ําแมแคมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแพร
พระราชดําริ :
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
แนวพระราชดําริ :
พระราชดําริ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินไป
ทอดพระเนตรโครงการอางเก็บน้ําหวยเปาะตามพระราชดําริ และทรงเยี่ยมราษฎร ณ บริเวณอางเก็บน้ําหวยเปาะ
ในทองที่บ านลู ตํ าบลห วยหมาย อําเภอสอง จั งหวั ดแพร และมี พระราชดํ าริ เกี่ยวกับงานชลประทาน ว าควร
พิจารณาวางโครงการและกอสรางอางเก็บน้ําตามลําน้ําสาขาตาง ๆ ของแมน้ํายม เพื่อจัดหาน้ําใหราษฎรหมูบาน
ตาง ๆ ในเขตอําเภอสอง และอําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร สามารถมีน้ําทําการเพาะปลูกไดทั้งในฤดูฝน-ฤดูแลง
และมีน้ําใช เพื่อการอุปโภคตลอดป ดวย ตามที่ราษฎรหมู บาน ตาง ๆ ไดทูลเกล า ฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน
โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา เพื่อพิจารณาดําเนินการโดยเรงดวนตามความเหมาะสมตอไป ไมเพียงดื่มและใช แตมี
ไวเพิ่มคุณภาพชีวิต แมวาในภาคเหนือของไทยจะมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติอยูมาก แตปญหาภัยแลงกลับ
เปนปญหาที่เกิดขึ้นทุกป จากคํารองเรียนของประชาชน จํานวน ๕ หมูบาน ในตําบลสวนเขื่อน อําเภอเมืองแพร
จังหวัดแพร ซึ่งประสบปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค และประกอบอาชีพในฤดูแลง ติดตอกันเปน
เวลาหลายป จึงไดเรียกรองใหสภาตําบลสวนเขื่อน เสนอโครงการสรางอางเก็บน้ําเพิ่มเติม และอางเก็บน้ําหวยแม
แคมก็เปนอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่พระราชทานเพื่อบรรเทาทุกขใหกับราษฎร เพิ่มประโยชน
ใช สอย ในช วงแรกมี การคาดการณไว ว าอ างเก็บน้ํ าห วยแม แคม จะเป นเพียงงานชลประทานขนาดเล็ กที่ ช วย
แกปญหาภาระแหงแลง และตอบสนองความตองการน้ําขั้นพื้นฐาน คือ การอุปโภคบริโภค และทําการเกษตรขนาด
ยอมใหกับชาวบาน แตหลังจากการศึกษาภูมิประเทศ และสภาพทางอุทกวิทยา (Hydrology) ซึ่งเปนการศึกษา
ทรัพยากรน้ํา รวมทั้งการเคลื่อนที่ และการดูแลน้ําอยางยั่งยืนแลว พบวาสามารถสรางทํานบกั้นน้ําเพื่อปด ลําหวย
และเก็บกักน้ําได แตอางเก็บน้ําแมแคมจะมีขนาดและคาใชจายในการกอสรางสูงเกินงานชลประทานขนาดเล็ก
จึงขยายไปเปนโครงการขนาดกลางซึ่งเก็บน้ําไดมากกวา ? สิ่งดี ๆ ที่มาพรอมสายน้ํา การสรางอางเก็บน้ําแมแคม
นอกจากจะทําใหชาวบานมีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปแลว ยังสามารถแจกจายสําหรับทําการเกษตรไดในพื้นที่
มากกวา ๗, ๕๐๐ ไร ทั้งยังชวยปองกันปญหาอุทกภัยในเขตตัวเมือง เปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา นอกจากนี้ยังเปน
สถานที่พักผอนหยอนใจของชาวจังหวัดแพรอีกดวย

ที่ตั้งของโครงการ :
ตําบลรองฟอง ตําบลบานถิ่น ตําบลน้ําชํา ตําบลเหมืองหมอ ตําบลกาญจนาและตําบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัดแพร

วัตถุประสงคโครงการ :
1. ใชเปนแหลงกักเก็บน้ําไวชวยเหลือการเพาะปลูกใหแกพื้นที่บางสวนในเตตําบลรองฟอง ตําบลบานถิ่น
ตําบลน้ําชํา ตําบลเหมืองหมอ ตําบลกาญจนาและตําบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัดแพร
2. เปนแหลงน้ําสําหรับการอุปโภค-บริโภคในชวงฤดูแลงของราษฎร และสัตวเลี้ยงในเขตโครงการ
3. เพื่อยกฐานะความเปนอยูของราษฎรที่อยูในเขตพื้นที่โครงการ และบริเวณใกลเคียงใหดีขึ้นเปนแหลงแพร
และเพาะขยายพันธปลาน้ําจืดใหราษฎรไดบริโภคและเปนรายไดเสริม
สภาพทั่วไป
หนวยงานผูดําเนินงาน /หนวยงานที่เกี่ยวของ :
- กรมชลประทาน
ระยะเวลากอสราง : แผนการดําเนินการ 4 ป (2553-2556)
รายละเอียดโครงการ
(1) ทํานบดิน :- พื้นที่รับน้ําฝน
- ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งป
- ปริมาณน้ําไหลลงอางฯในเกณฑเฉลี่ยตอป
- ระดับสันเขื่อน
- ระดับน้ําสูงสุด
- ระดับน้ําเก็บกัก
- ระดับน้ําต่ําสุด
- ความสูงเขื่อน
- ความยาวของสันเขื่อน
- ความกวางของสันเขื่อน
- ความจุเขื่อนที่ระดับเก็บกัก
- ความจุเขื่อนที่ระดับต่ําสุด
- น้ําใชงานระหวางป
- ราคาคากอสราง
(2) ทางระบายน้ําลน :- ระบายน้ําสูงสุดได
(3) ทอสงน้ํา (Canal Outlet) :- ขนาดเสนผาศูนยกลาง
- ปริมาณน้ําไหลผานทอ
(4) ระบบสงน้ําและอาคารประกอบ :- ฝายทดน้ําของราษฎร จํานวน
ผันน้ําเขาสูระบบเหมืองเดิมตอไป
- พื้นที่ชลประทาน
- พื้นที่สงน้ําฤดูแลง

59.00 ตร.กม.
1,074.10 มม.
14.94 ลาน ลบ.ม.
+273.20 ม.(รทก.)
+271.70 ม.(รทก.)
+270.00 ม.(รทก.)
+248.00 ม.(รทก.)
34.20 ม.
280.00 ม.
8.00 ม.
8.55 ลาน ลบ.ม.
0.35 ลาน ลบ.ม.
8.20 ลาน ลบ.ม.
375.00 ลานบาท
197.00 ลบ.ม./วินาที
1.00 ม.
5.125 ลบ.ม./วินาที
15 แหง
7,500 ไร
1,000 ไร

ความกาวหนาโครงการ
ดานออกแบบ
- กรมดําเนินการออกแบบเอง ผลงานแลวเสร็จ 100%
ดานที่ดิน
- ดําเนินการปกหลักเขตแลวเสร็จ
- ดําเนินการรังวัดแบงแยกแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินแลวเสร็จ
- อยูระหวางการตรวจสอบทรัพยสินเพื่อจายคาทดแทนตอไป
ดานปาไม
- ดําเนินการขอใชพื้นที่ปาไมแลว ตามหนังสือเลขที่ กษ 0303/38 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2546
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแพร แจงผลการตรวจสอบสภาพปา
เสนออธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ตามหนังสือที่ พร.0013/14468 ลงวันที่ 20 ตุลาคม
2546 กรมปาไมสงหนังสือถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแพร ขอใหจําแนกปาโซน E และ
โซน C แตละประเภทเนื้อที่เทาใด สําหรับโซน C ขอใหรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดวย ตาม
หนังสือกรมปาไม ที่ ทส.1602.4/109 ลงวันที่ 8 มกราคม 2550
- โครงการกอสราง 2 สงรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดแพร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 เนื่องจากพื้นที่อยูในเขตปาเพื่ออนุรักษ (โซน C) เนื้อที่
50-2-00 ไร ตามหนังสือที่ กษ 0313.14/222 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2550
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแพรสงรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
ถึงกรมปาไม ตามหนังสือที่ พร.0013.4/3402 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550 ซึ่งกองการอนุญาตเสนอใหสวนวิจัย
และพัฒนาตามหนังสือที่ พร.76401/172 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2550
- สํานักชลประทานที่ 4 สงคําขอใชพื้นที่ปาไม เพื่อกอสรางถนนทดแทน และที่ทํา
การบานพัก พรอมหนังสือขอความเห็นชอบกระทรวงเกษตรและสหกรณกรณีพื้นที่มีมากกวา 20 ไร ตาม
หนังสือที่ กษ 0313/412 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2550 และที่ กษ 0313/670 ลงวันที่ 4 กันยายน 2550
ผลการดําเนินงานและกิจกรรมโครงการ :
- สามารถสงน้ําใหแกพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 7,500 ไร
- เพื่ออุปโภคและบริโภค
- สามารถชวยปองกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตตัวเมืองแพรได
- ใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของราษฎรที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงได
- สามารถใชอางฯ เปนแหลงแพรและขยายพันธปลาและสัตวน้ําจืดอื่น ๆ ได
ผลการดําเนินงานในปจจุบัน
- อยูระหวางดําเนินการรังวัดปกหลักเขต (ถนนทดแทนฯ ,หัวงาน)
- อยูระหวางการตรวจสอบทรัพยสินเพื่อจายคาทดแทน (บริเวณอางฯ)
- อยูระหวางการพิจารณาการขอใชพื้นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(บริเวณอางฯ,ที่ทําการ ,ถนนทดแทนฯ)
- ดําเนินการจัดทําประมาณการและจัดทําเอกสารประมูลจางแลวเสร็จ

ปญหาและอุปสรรค
- ยังไมไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ปา
ผูไดรับประโยชน :
เปนแหลงน้ําสําหรับการอุปโภค-บริโภคในชวงฤดูแลงของราษฎร และสัตวเลี้ยงในเขตโครงการ
ที่มาของขอมูล :
http://www.rid.go.th/royalproject/
ผูที่เกี่ยวของ : กรมชลประทาน
เบอร์ ติดต่ อ : -

