
น้ําคือชีวิตน้ําคือชีวิต

““ . . .. . .หลักสํ าคัญว า  ต อง มีน้ํ าห ลักสํ า คัญว า  ต อง มีน้ํ า

บริโภค น้ําใชเพาะปลูก เพราะวาบริโภค น้ําใชเพาะปลูก เพราะวา

ชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ําคนอยูได ถาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ําคนอยูได ถา

ไมมีน้ําคนอยูไมได ไมมีไฟฟาไมมีน้ําคนอยูไมได ไมมีไฟฟา

คนอยูได แตถามีไฟฟาไมมีน้ําคนอยูได แตถามีไฟฟาไมมีน้ํา

คนอยูไมไดคนอยูไมได......””

กระแสพระราชดํารัสกระแสพระราชดํารัส

รร..99  เมื่อ เมื่อ 1717  มิมิ..ยย. . 25392539



โครงการบริหารจัดการน้ําตามแนวพระราชดําริ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

จังหวัดเพชรบูรณ



    กอสรางเสร็จแลว

    กําลังกอสราง

    อยูในแผนที่จะกอสราง



โครงการพระราชดําริที่อยูในเขตรับผิดชอบของโครงการชลประทานเพชรบูรณ

 

แผนงาน / โครงการ

ที่ตั้ง 
 ความจุเก็บกกั

(ลาน ลบ.ม.) 

 พื้นที่ชลประทาน

หรือพื้นทีไ่ดรับ

ประโยชน 

   ปที่

กอสราง 

(พ.ศ.) 

 งบประมาณ 

(ลานบาท) 
 หมายเหตุ 

ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 อางเก็บน้ําธนิตคาํเที่ยง ริมสีมวง เขาคอ เพชรบูรณ 0.18 1,000 2528 1.77  
2 ฝายหวยซึมนอย เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ - 1,000 2542 10.19  
3 อางเก็บน้ําบานทุงสมอ 1 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ 0.04  อุปโภค-บริโภค 2524 1.80  
4 อางเก็บน้ําบานทุงสมอ 2 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ 0.02  อุปโภค-บริโภค 2524 2.59  
5 อางเก็บน้ําบานทุงสมอ 3 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ 0.08  อุปโภค-บริโภค 2525 1.57  
6 อางเก็บน้ําบานทุงสมอ 4 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ 0.10  อุปโภค-บริโภค 2525 1.16

7 อางเก็บน้ําบานรัตนัย 1 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ 2.02 1,600 2528-2529 17.70

8 อางเก็บน้ําหวยคอ 1 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ 0.17  อุปโภค-บริโภค 2528-2529 5.66

9 อางเก็บน้ําหวยลึก เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ 1.38              400.00 2528-2529 12.00

10 อางเก็บน้ํากนกงาม เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ 0.13  อุปโภค-บริโภค 2529 1.24



โครงการพระราชดําริที่อยูในเขตรับผิดชอบของโครงการชลประทานเพชรบูรณโครงการพระราชดําริที่อยูในเขตรับผิดชอบของโครงการชลประทานเพชรบูรณ

แผนงาน / โครงการ

ที่ตั้ง 

 ความจุเก็บกกั

(ลาน ลบ.ม.) 

 พื้นที่ชลประทาน

หรือพื้นทีไ่ดรับ

ประโยชน 

   ปที่กอสราง 

(พ.ศ.) 

 งบประมาณ 

(ลานบาท) 
หมายเหตุ

ตําบล อําเภอ จังหวัด

11 อางเก็บน้ําพระตาํหนัก 1 สะเดาะพง เขาคอ เพชรบูรณ 0.06  - 2527 3.27  
12 อางเก็บน้ําหวยสะเดาะพง 2 สะเดาะพง เขาคอ เพชรบูรณ 0.15  1,250 2528 2.29  
13 อางเก็บน้ําหนองแมนา หนองแมนา เขาคอ เพชรบูรณ 0.50 600 2529 7.28  
14 ฝายทาพล ทาพล เมือง เพชรบูรณ - 3,000 2528 2.96  
15 อางเก็บน้ําหวยปาแดง ปาเลา เมือง เพชรบูรณ 18.80 13,600 2512-2521 57.62  
16 อางเก็บน้ําหวยปาเลา ปาเลา เมือง เพชรบูรณ 8.40 1,000 2549-2552 225.46  
17 อางเก็บน้ําหวยใหญ หวยใหญ เมือง เพชรบูรณ 13.25 11,250 2551-2553 285.92  
18 ฝายคลองวัวเนา บัววัฒนา หนองไผ เพชรบูรณ - 200 2528-2529 6.00  
19 อางเก็บน้ําหวยน้าํกอ น้ํากอ หลมสัก เพชรบูรณ 20.58          13,000 2551-2554 776.87  



          พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงหวงใย    การพระเจาอยูหัวฯ ทรงหวงใย    การ

พัฒนาแหลงน้ําเหนือเขื่อนปาสักฯ ไดพระราชทานพัฒนาแหลงน้ําเหนือเขื่อนปาสักฯ ไดพระราชทาน

พระราชดําริ เมื่อวันที่ พระราชดําริ เมื่อวันที่ ๒๓ ๒๓ กก..พพ..๔๗ ๔๗ และ และ ๒๕ ๒๕ สส..คค..๔๘๔๘              

  สรุปความวาสรุปความวา  ““ควรพิจารณาวางโครงการเก็บกักน้ําควรพิจารณาวางโครงการเก็บกักน้ํา

ตอนบนของลําน้ําสาขาแมน้ําปาสักไวใหมาก    เพื่อตอนบนของลําน้ําสาขาแมน้ําปาสักไวใหมาก    เพื่อ

ใชดานการเกษตรและปองกันอุทกภัยเนื่องจากน้ําใชดานการเกษตรและปองกันอุทกภัยเนื่องจากน้ํา

เหนือเขื่อนปาสักมีมาก ใหพิจารณาจัดเก็บกักใหเหนือเขื่อนปาสักมีมาก ใหพิจารณาจัดเก็บกักให

เหมาะสมเหมาะสม””



อางเก็บน้ําหวยปาเลา      อางเก็บน้ําหวยปาเลา      
อันเนื่องมาจากพระราชดําริอันเนื่องมาจากพระราชดําริ



พิกัด พิกัด 47 47 QQU QQU 252252--235235
ระวาง ระวาง 5241 5241 IVIV

กอสรางทดแทนฝายเดิม
เสร็จในป 2552

พื้นที่ชลประทาน 

ประมาณ 3,500 ไร

อางเก็บน้ําหวยปาเลาอางเก็บน้ําหวยปาเลา
ตต..ปาเลา อปาเลา อ..เมือง จเมือง จ..เพชรบูรณเพชรบูรณ



ขนาดพื้นที่ลุมน้ํา 25 กม.2

ปริมาณน้ําทาเฉลี่ย 10.76 ลาน ม.3/ป

ทํานบดิน กวาง 8.00 ม. ยาว 390 ม. สูง 28 ม.

ความจุ 8.40 ลาน ลบ.ม. ประมาณ 78 % ของปริมาณน้ําทาเฉลี่ย

ระยะเวลากอสราง 3 ป (2549-2551) (ดําเนินการเอง)

วงเงินคากอสราง งานเตรยีมการเบื้องตน ทํานบดินหัวงานและอาคาร

ประกอบ 225.900 ลานบาท

พื้นที่ผิวน้ําที่ระดับน้ําเก็บกัก 617 ไร

พื้นที่ผิวน้ําที่ระดับน้ําสูงสดุ 690 ไร



กอสรางแลวเสร็จป 2551

ความจุ 8.40 ลาน ลบ.ม.

พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร



ป พ.ศ.

การปลูกพืชฤดูฝน (ไร) การปลูกพืชฤดแูลง (ไร)

นาป พืชไร อื่น ๆ รวม นาปรัง พืชไร อื่น ๆ รวม

2552 1,000 - - 1,000 - 800 - 800

2553 - - - - - 1,000 - 1,000

ตารางแสดงผลการเพาะปลูกพืชในบริเวณพืน้ที่ชลประทานของอางเก็บน้ําหวยปาเลา

การบริหารจัดการน้ํา
โครงการชลประทานเพชรบูรณไดดําเนินการบริหารจัดการน้ําแบบมีสวนรวมโดยการ

จัดตั้งกลุมผูใชน้ําในเขตพื้นที่ชลประทานของโครงการ จํานวน 11 กลุม มีสมาชิก รวม 

176 ราย เพื่อใหเกษตรกรมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา และการดูแลบํารุงรักษา

ระบบชลประทานอยางเปนระบบและเกิดประโยชนสูงสุด



ฝายทดน้ําเขาพื้นที่เพาะปลูก ฝายทดน้ําเขาพื้นที่เพาะปลูก ((กอสรางเสร็จป กอสรางเสร็จป 25522552))



พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูก ((ยังไมมีระบบสงน้ํายังไมมีระบบสงน้ํา) ) 



กิจกรรมการมีสวนรวมกิจกรรมการมีสวนรวม





กิจกรรมปลูกปากิจกรรมปลูกปา





แนวทางการดําเนนิงานโครงการฯแนวทางการดําเนนิงานโครงการฯ
จังหวัดเพชรบูรณแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานโครงการฯ

แผนการดําเนนิงานโครงการ
◦ การจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา

◦ การวางแผนการเพาะปลูกพืชคุณภาพ/เกษตรผสมผสาน

◦ การวางแผนการแปรรูปผลิตทางการเกษตร

◦ การพัฒนามาตรฐานการผลิต/การตลาด

พัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (3 หวง 2 เงือ่นไข)



     

1.1. ยังไมมีการบูรณาการระหวางหนวยงานอยางจริงจังยังไมมีการบูรณาการระหวางหนวยงานอยางจริงจัง

2.2. เกษตรกรในเขตโครงการยังยึดติดกับการเกษตรรูปแบบเดิม คือ การปลูกพืชเกษตรกรในเขตโครงการยังยึดติดกับการเกษตรรูปแบบเดิม คือ การปลูกพืช

เชิงเดี่ยว เชิงเดี่ยว ((ขาวขาว, , ขาวโพดขาวโพด))

3.3. เกษตรกรยังเนนเพียงรายรับ ไมคิดหรือวางแผนลดรายจายเกษตรกรยังเนนเพียงรายรับ ไมคิดหรือวางแผนลดรายจาย

4.4. ระบบการตลาดยังไมมีขอตอรอง เนื่องจากเกษตรกรยังไมพัฒนากลุมใหระบบการตลาดยังไมมีขอตอรอง เนื่องจากเกษตรกรยังไมพัฒนากลุมให

เขมแข็งเขมแข็ง

5.5. การผลิตเชิงคุณภาพยังไมเปนที่นิยมการผลิตเชิงคุณภาพยังไมเปนที่นิยม

6.6. ขาดการประชาสัมพันธจากทุกภาคสวนอยางจริงจังขาดการประชาสัมพันธจากทุกภาคสวนอยางจริงจัง



ทัศนียภาพศาลาถงึฝงฝน ทัศนียภาพศาลาถงึฝงฝน อางเก็บน้ําหวยปาเลาอันเนื่องมาจากพระราชดําริอางเก็บน้ําหวยปาเลาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ


