โครงการ ทรบ. ห้ วยปลิง – หนองยางขม อันเนืองมาจากพระราชดําริ
หมู ่ที 1 ตําบลชุ มพล กิงอําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
********************
1. ความเป็ นมา
สํานักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือ ที รล.0005/13972 ลงวั นที 17 กันยายน 2542 และสํานัก
คณะกรรมการพิเศษเพือประสานงานโครงการอั นเนืองมาจากพระราชดําริ ได้มีหนังสื อที นร. 1108/2132
ลงวั นที 6 ตุลาคม 2542 ขอให้กรมชลประทานพิจารณากรณี นายวิชาญ แขกกาฬ ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที 1
ตําบลชุ มพล กิ งอํ าเภอศรี นคริ นทร์ จังหวัดพัทลุง ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุ ณให้ทางราชการ
สนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบเปิ ด – ปิ ดนํ าทีบริ เวณคลองเต่า และเหมืองส่ งนํ าถาวร เพือช่วยแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนจากการขาดแคลนนํ าสําหรับทํ าการเกษตร ดังรายละเอียดตามสําเนาหนังสือทีแนบ
สํานักชลประทานที 12 ได้ตรวจสอบพื นทีและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ แล้วปรากฏว่าพื นทีส่ งนํ า
ของโครงการ ทรบ.ห้ว ยปลิง – หนองยางขม ซึ งเป็ นงานตามโครงการศูนย์บริ ก ารเกษตรกรเคลือนที
ก่อสร้างปี 2537 ปั จจุบันทางระบายนํ าล้นซึ งเป็ นท่อลอดถนนภายในหมู่บ้าน จํานวน2 แห่ ง ถูกนํ ากัด
เซาะชํ ารุ ดเสียหายทุกปี และเห็นว่าพอมีลู่ทางช่วยเหลือได้ โดยการก่อสร้างอาคารระบายนํ าล้นให้เพียงพอ
ต่อการระบายนํ าจํ านวน2 แห่ง แทนทีท่อระบายนํ าเดิม พร้อมปรับปรุ งระบบส่งนํ า เพือเพิ มประสิทธิภาพ
ในการส่งนํ ารายละเอียดและผลการพิจารณา สรุ ปได้ด ังนี
2. วัตถุประสงค์
1. เพือช่วยเหลือพื นทีทํ านาของหมู่ 1 และหมู่ 5 ตําบลชุมพล ให้มีน ํ าทํานาอย่างทั วถึงและ
เพียงพอ
2. ใช้เป็ นทีเพาะเลี ยงสัตว์น ํ าและพั กผ่อนหย่อนใจของราษฎรในบริ เวณใกล้ เคียง
3. สถานทีดําเนินการ
บ้านห้วยปลิง หมู่ที 1 ตํ าบลชุมพล กิ งอํ าเภอศรี นคริ นทร์ จังหวั ดพั ทลุง
4. สภาพภูมิประเทศ
บริ เวณทีร้องขอโครงการเป็ นทีราบลุ่มเชิงเขา สภาพทีดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี ราษฎรส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพทํ านา พื นทีประมาณ 1,800 ไร่ และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมสูง
มีพื นทีในบางส่วน ราษฎรมีความพยายามทํ านาสองครัง บางพื นทีในฤดูแล้งจะปลูกพืชผั กสวนครัวริ มทาง
นํ าสลั บกับการทํ านาปี

-25. สภาพลํานํา
บริ เวณทีตั งหัวงานโครงการ ทรบ.ห้วยปลิง – หนองยางขม แหล่งนํ าต้นทุนมาจากลํ านํ าสอง
สาย สายแรกคือ คลองแบ่งนํ าเชือมต่อมาจากคลองลํ ากะ เรี ยกว่าคลองลํ ายูง กว้างประมาณ20 เมตร ลึก
ประมาณ 1.50 เมตร ส่ วนลํ านํ าอีกสายหนึ งเรี ยกว่า คลองเต่า กว้างประมาณ3 เมตร ลึกประมาณ 1
เมตร สภาพนํ าท่ามีน ํ าไหลตลอดปี
6. กิจกรรมทีดําเนินการ
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร หมู่ที 1 และ 5 ตํ าบลชุมพล กิ งอํ าเภอศรี นคริ นทร์ จังหวัด
พั ทลุง จํ านวน 300 ครัวเรื อน ประชากร 1,500 คน ขาดแคลนนํ าสําหรับการทํานา จํานวน1,8000 ไร่
ซึ งเกิดจากทางระบายนํ าล้ นชํ ารุ ด ไม่สามารถทดนํ าเข้าสู่พื นทีนาได้ และปั ญหาการกระจานนํ าในแปลงนา
ไม่ทั วถึง เนืองจากคูส่งนํ าเดิมเป็ นคูดิน สามารถแก้ไขได้ โดยมีรายละเอียดดังนี
6.1 ข้อมูลเดิม
- ทีตั ง ทรบ.ห้วยหลิง – หนองยางขม หมู่ที 1 ตํ าบลชุมพล กิ งอํ าเภอศรี นคริ ทร์
จังหวั ดพั ทลุง
- พิก ัดในแผนทีมาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 4924 II พิก ัด 47 NPJ 083-394
- พื นทีรับนํ าฝน
9 กม.2
- ปริ มาณฝนตกเฉลียทั งปี (อํ าเภอกงหรา พ.ศ. 2530 – 2539) 2,111 มม.
- ปริ มาณนํ าท่าเฉลียทั งปี ทีไหลผ่านหัวงาน
7.243 ล้ าน ม.3
- ทรบ.ห้วยปลิง – หนองยางขม ขนาด 1 – 1.751.50 ม.
- พื นทีรับประโยชน์ประมาณ
2,000 ไร่
6.2 กิจกรรมทีดํ าเนินการก่อสร้างใหม่
- ก่อสร้างท่อระบายนํ า ขนาด 3 – 2.252.50 ม. ทดแทนทางระบายนํ าล้ น
แห่งที 1 จํ านวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างท่อระบายนํ าปากคลองส่งนํ าสายใหญ่ฝั งขวา ขนาด1  0.80 × 1.00
เมตร จํ านวน 1 แห่ง
- ปรับปรุ งคันกั นนํ าฝั งขวา ความยาว0.480 กิโลเมตร
6.3 กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งนํ า
- ก่อสร้างคลองดาดคอนกรี ต สายใหญ่ฝั งขวา
ยาว 750 เมตร
- ก่อสร้างรางส่งนํ า คสล. 1 ซ้าย – สายใหญ่ฝั งขวา ยาว 830 เมตร
- ก่อสร้างรางส่งนํ า คสล. 2 ซ้าย – สายใหญ่ฝั งขวา ยาว 1,300 เมตร

-3- ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ฝั งขวา ขนาด 1  0.40 × 1.00 เมตร
จํ านวน 2 แห่ง
- ก่อสร้างท่อลอดถนนอั ดนํ าสายใหญ่ฝั งขวา ขนาด1  0.40 × 1.00 เมตร
จํ านวน 2 แห่ง
- ก่อสร้างท่อลอดถนนอั ดนํ าสายใหญ่ฝั งขวา ขนาด1  0.80 × 1.00 เมตร
จํ านวน 2 แห่ง
- ก่อสร้างท่อลอดถนนอั ดนํ าสายใหญ่ฝั งขวา ขนาด1  0.40 × 1.00 เมตร
จํ านวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างท่อส่งนํ าเข้านา1 ซ้าย – สายใหญ่ฝั งขวา และ 2 ซ้าย – สายใหญ่ฝั งขวา
ขนาด 1
- ก่อสร้างอาคารอั ดนํ า1 ซ้าย - สายใหญ่ฝั งขวา ขนาด 1 0.801.00 เมตร
จํ านวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างท่อลอดถนน 2 ซ้าย – สายใหญ่ฝั งขวา ขนาด 1  0.601.00 เมตร
จํ านวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างอาคารปลายคลองส่งนํ า 1 ซ้าย – สายใหญ่ฝั งขวา และ
ซ้าย – สายใหญ่ฝั งขวา จํ านวน 2 แห่ง
7. ราค่าค่าก่อสร้ าง
17,788,000 บาท
8. ผลประโยชนทีคาดว่าจะได้ รับ
สามารถส่ งนํ าช่วยเหลือพื นที นาในเขตพื นทีนา หมู่ที 1 และ 5 ตําบลชุมพล กิ งอําเภอศรี
นคริ นทร์ จังหวั ดพั ทลุง จํ านวนประมาณ1,800 ไร่ ราษฎรจํ านวน 300 ครัวเรื อน ปราชากร 1,500 คน
ได้มีน ํ าใช้สําหรับการทํ านาตลอดฤดูกาลเพาะปลูก
9. แบบทีใช้ ในการก่อสร้ าง
แบบของสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เลขที 172662 – 72

-410. การบริหารการจัดการนํา
10.1 ได้ด ํ าเนินการประชุมจัดตั งกลุ่มผู้ ใช้น ํ าเพือให้ราษฎรมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการนํ า
พร้ อมทั งร่ างกฎระเบี ยบการใช้น ํ า เพือสร้างความสามัค คี ความเข้มแข็งให้ก ับชุ มชนแล้วเมือวัน ที 9
สิงหาคา 2544
10.2 ได้ด ํ าเนินการประชุมชี แจงทํ าความเข้าใจรู ปแบบของโครงการ และการใช้ทีดินในการ
ก่อสร้าง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากราษฎรทีได้รับประโยชน์จากโครงการ (Public Heaing) แล้วเมือ
วั นที 27 มกราคม 2546
*********************
โครงการชลประทานพั ทลุง
ธันวาคม 2549

