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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายงาน 

โครงการอ่างเก็บน ้าท้านบ ๑ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
บ้านหินลับ หมูท่ี่ ๗ ต้าบลร่อนพิบูลย์ อ้าเภอร่อนพิบูลย์  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

เร่ืองเดิม 

 พระบำทสมเด็จพระมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำฯ รับโครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำท ำนบ ๑ ไว้เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เมื่อวันที่ 
๒๗  กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗  ตำมที่  นำยประสิทธิ์  แก้ววิจิตร ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่  ๒ ต ำบลทุ่งโพธิ์  
อ ำเภอจุฬำภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้มีหนังสือขอให้น ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำ  
ขอพระรำชทำนโครงกำรปรับปรุงขุดลอกอ่ำงเก็บน้ ำท ำนบ ๑ เพ่ือช่วยเหลือรำษฎร จ ำนวน ๙ หมู่บ้ำน 
ในอ ำเภอจุฬำภรณ์ และอ ำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ซึ่งประสบควำมเดือดร้อน 
ขำดแคลนน้ ำส ำหรับอุปโภคบริโภค และท ำกำรเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือส้านักราชเลขาธิการ  
ที่ รล ๐๐๐๘.๕/๕๒๐๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 
 

ผลการด้าเนินงาน 

 กรมชลประทำนแบ่งกำรด ำเนินงำนเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ ๑ : ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมชลประทำนไดร้ับกำรสนบัสนนุงบประมำณ

จำก กปร. เพื่อด ำเนินกำรในพ้ืนที่หัวงำนก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำ ประกอบด้วย กำรก่อสร้ำง
ท ำนบดินพร้อมส่วนประกอบ ขนำดสันท ำนบกว้ำง ๗.๐๐ เมตร ยำว ๒๘๖.๐๐ เมตร 
สูง ๑๐ .๖๕  เมตร พร้อมงำนก่อสร้ำงอำคำรระบำยน้ ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  
งำนก่อสร้ำงอำคำรระบำยน้ ำลงล ำน้ ำเดิม และงำนขุดลอกอ่ำงเก็บน้ ำ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
เตรียมกำรเบื้องต้น และคำดว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๓ 

 ระยะที่ ๒ และ ๓ : ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ กรมชลประทำนจะใช้ 
งบประมำณปกติ เพ่ือด ำเนินกำรติดตั้งระบบท่อส่งน้ ำ ควำมยำวรวม ๑๓,๗๔๐ เมตร  
ส ำหรับส่งน้ ำจำกโครงกำรฯ ให้กับรำษฎรในพื้นที่ 

 ทั้งนี้ ได้มีกำรจัดตั้ง “กลุ่มบริหำรกำรใช้น้ ำชลประทำนท ำนบ ๑ ร่วมใจ” ขึ้น เมื่อวันที่  
๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๑ เพื่อให้รำษฎรบริหำรจัดกำรน้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จะสำมำรถส่งน้ ำสนับสนุนกำรอุปโภคบริโภคให้รำษฎร  
จ ำนวน ๙ หมู่บ้ำน ในต ำบลทุ่งโพธิ์ อ ำเภอจุฬำภรณ์ และเทศบำลต ำบลร่อนพิบูลย์ อ ำเภอร่อนพิบูลย์  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช รวมจ ำนวนประมำณ ๒,๔๘๑ ครัวเรือน รำษฎร ๙,๘๐๘ คน และพ้ืนที่กำรเกษตร 
รวมจ ำนวนประมำณ ๒,๐๐๐ ไร่ ได้มีน้ ำใช้อย่ำงเพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งส่งผลให้รำษฎรมีรำยได้ 
คุณภำพชีวิต และควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
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บริเวณที่จะด ำเนินกำรกอ่สร้ำงท ำนบดินพร้อมส่วนประกอบ  
ขนำดสันท ำนบ กว้ำง ๗.๐๐ เมตร ยำว ๒๘๖.๐๐ เมตร และสูง ๑๐.๖๕ เมตร  

  

  
  

บริเวณที่จะด ำเนินงำนโครงกำรฯ อยู่เหนืออ่ำงเก็บน้ ำซึง่ใช้ในกำรถลุงแร่ 
  

  
  

รำษฎร จ ำนวน ๙ หมู่บำ้น ในต ำบลทุ่งโพธิ ์อ ำเภอจุฬำภรณ์  
และเทศบำลต ำบลร่อนพิบูลย์ อ ำเภอร่อนพิบูลย์ จงัหวัดนครศรีธรรมรำช  

รวมถึงพ้ืนทีก่ำรเกษตร จ ำนวนประมำณ ๒,๐๐๐ ไร ่
ที่จะได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ 
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โครงการอ่างเก็บน ้าท้านบ ๑ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

บ้านหินลับ หมูท่ี่ ๗ ต้าบลร่อนพิบูลย์ อ้าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พิกัด ๔๗ PNK ๙๐๓ – ๐๓๑ ระวาง ๔๙๒๕ II ล้าดับชุด L ๗๐๑๘ 

ย่อจากแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 

SERIES               SHEET 
ล้าดับชุด L ๗๐๑๘  ระวาง ๔๙๒๕ II 
พิกัด ๔๗ PNK ๙๐๓ – ๐๓๑ 

สัญลักษณ ์
  พ้ืนท่ีเก็บกักน้ ำ 
  อ่ำงเก็บน้ ำท ำนบ ๑ 
  แนวท่อส่งน้ ำ 
  บ่อพักน้ ำ 

อ่ำงเก็บน้ ำท ำนบ ๑ 

ท่อส่งน้ ำสำยใหญ่ฝั่งซ้ำย 
กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๑๓+๐๘๐ 

ท่อส่งน้ ำสำยแยก ๑ ขวำ 
ของท่อส่งน้ ำสำยใหญ่ฝั่งซ้ำย 

กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๖๖๐ 




