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โครงการปรับปรุงระบบกระจายน้้าในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค ์
ดอนขุนห้วย ๑ อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุร ี

 

--------------------------------------- 
 

 
อ่างเก็บน ้าโป่งทะลุ 

 
ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

(ส้านักงาน กปร.) กรมชลประทาน หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชนในพื นท่ีหมู่ท่ี ๕ 
ต้าบลดอนขุนห้วย อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี  ร่วมมือกันด้าเนินงานโครงการปรับปรุงระบบ 
กระจายน ้าในพื นท่ีโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ๑ อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี  
เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื นท่ีต้าบลดอนขุนห้วยให้สามารถมีน ้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคและ  
ท้าการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งตัวอย่างของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน 

จุดเริ่มต้น 
จุด เริ่ มต้ นของ โครงการดั งกล่ าวต้องย้ อนกลับ ไปใน เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  

ส้านักพระราชวัง ได้รับหนังสือจากนายมนตรี เพชรไพบูรณ์กุล ตัวแทนราษฎรบ้านดอนขุนห้วย  
หมู่ท่ี ๕ ต้าบลดอนขุนห้วย อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี โดยขอพระราชทานโครงการระบบส่งน ้า
จากอ่างเก็บน ้าโป่งทะลุไปยังพื นท่ีบริเวณหมู่ ท่ี ๕ ต้าบลดอนขุนห้วย เพื่อช่วยเหลือราษฎร 
ท่ีขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภคและท้าการเกษตร จากนั น ส้านักพระราชวัง จึงได้ประสานแจ้งมายัง
ส้านักงาน กปร. ให้ด้าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว  

ต่อมา วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าท่ีกองประสานงานโครงการพื นท่ี ๑ ส้านักงาน 
กปร. ได้ลงพื นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีจากกรมชลประทาน จังหวัดเพชรบุรี  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช รวมทั ง 
นายมนตรี ผู้ถวายฎีกา และราษฎรในพื้นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันประชุมหารือ ซึ่งได้เปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงปัญหา เสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งความต้องการของชาวบ้าน 
นอกจากนี  ยังได้ลงพื นท่ีตรวจสอบแหล่งน ้าหลักของหมู่บ้าน ได้แก่ อ่างเก็บน ้าโป่งทะลุ และสระเก็บ
น ้าเดิมท่ีรับน ้าจากอ่างเก็บน ้าดังกล่าว 



๒ 

 

  
เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง พร้อมชาวบ้านในพื นท่ีร่วมประชุมหารือและตรวจสอบพื นที ่

สภาพทั่วไป 
บ้านดอนขุนห้วย หมู่ท่ี ๕ ต้าบลดอนขุนห้วย อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในเขต

โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ดอนขุนห้วย ซึ่งเป็นโครงการท่ีพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ตั งแต่ปี ๒๕๑๙ 
เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ น ปัจจุบันแบ่งพื นท่ีด้าเนินการเป็น ๒ พื นท่ี คือ โครงการ
ตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ๑ อยู่บริเวณหมู่ท่ี ๕ ต้าบลดอนขุนห้วย อ้าเภอชะอ้า (พื นท่ี 
ท่ีผู้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ) และโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ๒  
อยู่บริเวณหมู่ท่ี ๑๐ และหมู่ท่ี ๑๑ ต้าบลท่าคอย อ้าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี   ราษฎรในพื นท่ี
โครงการ ฯ ดอนขุนห้วย ๑ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยอาศัยน ้าฝน น ้าในล้าห้วย  
และน ้าจากอ่างเก็บน ้าโป่งทะลุ ซึ่งกรมชลประทานก่อสร้างไว้เมื่อปี ๒๕๒๐ มีความจุท่ีระดับเก็บกัก 
๘๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และใช้น ้าจากคลองส่งน ้าสายหัวหิน (คลองส่งน ้าสาย ๑ ขวา - สายใหญ่ 
๑) โดยส่งน ้าจากแหล่งน ้าชลประทานทั งสองแห่ง (ทั งโดยระบบท่อส่งน ้าและสถานีสูบน ้า) มายัง  
สระเก็บน ้าในพื นท่ีโครงการ ฯ แล้วจึงกระจายน ้าสู่แปลงไร่นาของเกษตรกรด้วยระบบกระจายน ้า
แบบรางน ้าเปิด 

สภาพปัญหา 
เนื่องจากปัจจุบันระบบกระจายน ้าแบบรางน ้าเปิดดังกล่าวมีสภาพช้ารุดทรุดโทรม 

จนไม่สามารถใช้การได้ ประกอบกับการเพิ่มขึ นของจ้านวนประชากรและพื นท่ีเพาะปลูกในเขตพื นท่ี
โครงการ ฯ  จึงท้าให้ระบบส่งน ้าต่างๆ ท่ีมีอยู่เดิม ไม่สามารถส่งน ้าสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้แก่
ราษฎรในพื นท่ีได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน ้า
เพ่ือการอุปโภคบริโภคและท้าการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งเป็นประจ้าทุกปี 

 
 



๓ 

 

  
บริเวณหมู่ที่ ๕ บ้านดอนขุนห้วย ต้าบลดอนขุนห้วย  

อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุร ี
เจ้าหน้าท่ีและชาวบ้านร่วมกันตรวจสอบรางส่งน ้าระบบเปิด 

ที่ช้ารุดเสยีหายใช้การไม่ได ้

การด้าเนินการช่วยเหลือ 
หลังการลงพื นท่ีตรวจสอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวแล้ว กรมชลประทาน ได้ศึกษาพิจารณา 

แนวทางการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื นท่ีดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการพูดคุยชี แจง 
ท้าความเข้าใจกับชาวบ้านอยู่เสมอ และได้เริ่มด้าเนินการตามแนวทาง ได้แก่ การปรับปรุงระบบ 
ส่งน ้าภายในพื นท่ีโครงการ ฯ จากเดิมท่ีเป็นแบบรางน ้าเปิด เปลี่ยนเป็นแบบระบบท่อส่งน ้า  
รวมระยะทางประมาณ ๑๒.๖๐ กิโลเมตร และก่อสร้างท่อผันน ้าแยกจากระบบส่งน ้าของโครงการ
อ่างเก็บน ้าโป่งทะลุ เพ่ือส่งน ้าไปเติมสระเก็บน ้าเดิมภายในพื นท่ีโครงการ ฯ พร้อมทั งปรับปรุงอาคาร
ประกอบ  นอกจากนี  จะมีการพิจารณาปรับปรุงระบบท่อส่งน ้าจากสถานีสูบน ้าคลองส่งน ้า 
สายหัวหิน (คลองส่งน ้าสาย ๑ ขวา - สายใหญ่ ๑) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน ้าไปสนับสนุนแหล่ง
เกบ็น ้าภายในพื นท่ีโครงการฯ   

ปัจจุบันกรมชลประทานได้ด้าเนินการตามแนวทางดังกล่าวไปแล้วบางส่วน โดยใช้
งบประมาณปกติของหน่วยงาน แต่การด้าเนินการดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ทั งหมด เนื่องจาก
ติดปัญหาอุปสรรคบางประการ ต่อมา เมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข 
องคมนตรี ได้เดินทางมาติดตามการด้าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในพื นท่ีจังหวัด
เพชรบุรี ณ โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ดอนขุนห้วย ราษฎรในพื นท่ีได้แจ้งถึง
ปัญหาการขาดแคลนน ้าให้องคมนตรีทราบ ประกอบกับปัญหาการด้าเนินงานท่ีติดขัด องคมนตรี  
จึงได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา เพื่อเร่งรัดการด้าเนินงานช่วยเหลือราษฎร
ดังกล่าว  ซึ่งส้านักงาน กปร. ได้เสนอ กปร. ในการสนับสนุนแผนงานและงบประมาณด้าเนิน
โครงการปรับปรุงระบบกระจายน ้าในพื นท่ีโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ๑ อ้าเภอ
ชะอ้า จังหวัดเพชรบุร ีเป็นจ้านวน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือช่วยเหลือราษฎรในพื นท่ีให้มีน ้าส้าหรับ
อุปโภคบริโภค ด้วยระบบชลประทานท่ีมีคุณภาพ ทดแทนระบบเดิมท่ีช้ารุดเสียหาย โดยท่ีราษฎร  
ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการด้าเนินงานโครงการทุกขั นตอน พร้อมทั งได้ให้ค้ามั่นว่า จะร่วมกันดูแล
รักษาโครงการชลประทานของชุมชน มีความสามัคคี เอื อเฟื้อเผื่อแผ่ รวมทั งจะใช้ทรัพยาการน ้า
อย่างประหยัดและคุ้มค่าท่ีสุด 

---------------------------------- 


