โครงการฝายบ้ านโหล๊ะหาร
ตําบลทุ ่งนารี อําเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
*****************
1. ความเป็ นมา
สํานักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือ ที รล. 0005/15200 ลงวันที 4 พฤศจิกายน 2541 ขอให้
กรมชลประทานพิจารณากรณี นายสมนึก จิตนุรักษ์ ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ทุ่งนารี ขอพระราชทานพระมหากรุ ณาให้ทางราชการสนับสนุ นโครงการก่อสร้างฝายทดนํ า พร้อมระบบ
ส่งนํ า ทีหมู่ที 7 บ้านโหล๊ะหาร ตํ าบลทุ่งนารี อํ าเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง แทนฝายหิ นก่อเดินซึ งชํารุ ด
เสี ยหายไม่สามารถใช้งานได้ ซึ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการเกษตรและการอุปโภค-บริ โภค สําหรับราษฎร
จํ านวน 300 ครัวเรี อน ประชากร 1,500 คน ดังรายละเอียดตามสําเนาหนังสือทีแบ
กรมชลประทาน ได้ตรวจสอบสภาพพื นทีและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าปั ญหาการขาด
แคลนนํ าเพือการอุปโภค-บริ โภค มีลู่ทางช่วยเหลือได้โดยการก่อสร้างฝายบ้านโหล๊ะหาร พร้อมระบบท่อ
ส่งนํ า ส่วนพื นทีการเกษตรบริ เวณตํ าบลทุ่งนารี จํ านวน1,200 ไร่ นั น อยู่ในเขตพื นทีส่ งนํ าของโครงการ
อ่างเก็บนํ าป่ าบอนซึ งขณะนี อยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะแล้ วเสร็ จสมบูรณ์ในปี2543 รายละเอียดและผล
การพิจารณา สรุ ปได้ด ังนี
2. วัตถุประสงค์
เพือช่วยเหลือราษฎรให้มีน ํ าเพือการอุปโภคบริ โภคอย่างเพียงพอและทั วถึง
3. สถานทีก่อสร้ าง
หมู่ 7 บ้านโหล๊ะหาร ตํ าบลทุ่งนารี อํ าเภอป่ าบอน จังหวั ดพั ทลุง
4. สภาพภูมิประเทศ
พื นทีบริ เวณทีร้องขอโครงการ ตั งอยู่หมู่ที 7 บ้านโหล๊ะหาร และหมู่ที 1 บ้านต้นส้าน บ้าน
ควนกวด ตํ าบลทุ่งนารี อํ าเภอป่ าบอน จังหวั ดพั ทลุง เป็ นทีราบเชิงเขา พื นทีส่วนใหญ่พื นทีนา สวน
ผลไม้
และทีอยู่อาศั ย บริ เวณดังกล่าวมีแหล่งนํ าธรรมชาติไหลผ่าน คือ คลองพรุ พ ้ อ

-25. สภาพลํานํา
คลองพรุ พอ้ เป็ นลํ านํ าขนากกลาง มีต ้นกํ าเนิดจากเทือกเขาบรรทัดทางด้านทิศตะวันตกไปอยู่
ด้านทิศตะวั นออก แล้ วไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาทีบริ เวณบ้านท่าหยี ลํ านํ าบริ เวณทีก่อสร้างกว้างประมาณ
20 เมตร ลึกประมาณ 2 เมตร สภาพพื นท้องนํ าเป็ นหอนฝื ดและหินลอย ความยายลํ านํ าถึงจุดตัทีงหัวงาน
ยาวประมาณ 7.0 กิโลเมตร สภาพป่ าต้นนํ าเป็ นป่ าไม้ สมบูรณ์สลั บสวนยางพารา ไม่ติดอยู่ในเขตป่ าสงวน
แห่งชาติ และเป็ นพื นทีลุ่มนํ าที 2 สภาพนํ าท่ามีน ํ าไหลตลอดปี
6. กิจกรรมทีดําเนินการ
ปัญหาความเดือดร้อนราษฎร หมู่ที 7 บ้านโหล๊ะหาร หมู่ที 1 บ้านต้นส้าน บ้านควนกรวด
ตํ าบลทุ่งนารี อํ าเภอป่ าบอน จังหวั ดพั ทลุง เรื องขาดแคลนนํ าสําหรับอุปโภค
-บริ โภค เห็นสมควรช่วยเหลือ
โดยก่ อสร้ างฝายบ้านโหล๊ะหารพร้อมระบบท่ อส่ งนํ า ส่ ว นปั ญหาการขาดแคลนนํ าสํหรั
า บการเกษตร
จํ านวน 1,200 ไร่ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เห็นสมควรก่อสร้างท่อระบายปากคลองส่งนํ าฝั งซ้าย พร้อม
ขุดลอกคลองผั นนํ าเดิมของราษฎร ให้สามารถผั นนํ าเข้าสู่ฝาย กสช
. ทีราษฎรใช้อ ัดนํ าเข้าพื นทีนา ก่อนที
โครงการอ่างเก็บนํ าคลองป่ าบอนจะแล้ วเสร็ จสมบูรณ์ ดังรายละเอียดดังนี
6.1 ฝายทดนํ าและอาคารประกอบ
- ทีตั งฝาย บ้านโหล๊ะหาร หมู่ท7ี ตํ าบลทุ่งนารี อํ าเภอป่ าบอน จังหวั ดพั ทลุง
- พิก ัด 47 NPJ 212-903 ตามแผนทีมาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5023 III
- พื นทีรับนํ าฝนเหนือฝายทดนํ า
9.50 กม.2
- ปริ มาณฝนตกเฉลียทั งปี (อํ าเภอป่ าบอน ปี 2515-2537) 2575.7 มม.
- ฝายคอนกรี ตเสริ มเหล็ก : สูง
2.00 ม.
: ยาว
20.00 ม.
- ระดับท้องนํ า
+55.000 ม. (รทก.)
- ระดับสันฝาย
+57.000 ม. (รทก.)
- ท่อระบายปากคลองส่งนํ า ขนาด 0.20 และ 0.15 เมตร
6.2 ระบบส่งนํ าและอาคารประกอบ
- ท่อซีเมนต์ใยหิน  0.20 และ 0.15 เมตร
ยาวรวมประมาณ 9 กิโลเมตร จํ านวน
1 สาย
- ถั งอุปโภค-บริ โภค ขนาดจุ 50 ลูกบาศก์เมตร จํ านวน
7 แห่ง

-3- ขุดลอกคลองผั นนํ าเดิมของราษฎร ขนาดปากกว้ าง7 เมตร
ลึก 2 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร จํ านวน

1 สาย

7. ราคาค่าก่อสร้ าง
ประมาณ 28,000,000 บาท
8. ประโยชน์ ทีได้ รับ
สามารถส่ งนํ าเพือการอุปโภค-บริ โภคให้แก่ ค ราษฎหมู่ที 7 บ้านโหล๊ะหาร หมู่ที 1 บ้าน
ต้นส้าน บ้านควนกรวด ตํ าบลทุ่งนารี อํ าเภอป่ าบอน จังหวั ดพัทลุง รวมทั งโรงเรีนบ้
ย านโหล๊ะหาร, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและถานี อนามัย ราษฎรจํานวน 300 ครัวเรื อน ประชากร 1,500 คน ได้มีน ํ าใช้ตลอดปี
และสามารถผั นนํ าเข้าสู่ระบบกระจายนํ าเดิมของราษฎรเพือสนับสนุนทํ านาปี ได้ ประมาณ1,200 ไร่ เพือ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ าสําหรับการเกษตรเฉพาะหน้าก่อนทีโครงการอ่างเก็บนํ าป่ าบอนจะแล้วเสร็ จ
สมบูรณ์
**************************

