โครงการฝายคลองระเกตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สถานที่ตั้ง
หมูที่ 9 ตําบลปาลมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ความเปนมา :
ดวยสํานักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ไดมีหนังสือ ที่ รล 0009/01591 ลงวันที่ 26
มกราคม 2545 ขอใหกรมชลประทานพิจารณากรณี นางประทุม เซี่ยงหวอง สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลปาลมพัฒนา บานควนดินดํา หมูที่ 9 ตําบลปาลมพัฒนา กิ่งอําเภอมะนัง จังหวัดสตูล ไดมีหนังสือ ลง
วันที่ 21 ธันวาคม 2544 ถึงสํานักราชเลขาธิการ ขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน
พระมหากรุณาใหทางราชการขยายเขตไฟฟา และจัดหาน้ําอุปโภค-บริโภค เพิ่มเติม ใหกับราษฎรในเขตพื้นที่
บานควนดินดํา หมูที่ 9 จํานวน 72 ครัวเรือน รวมราษฎร 323 คน
สํานักราชเลขาธิการ ไดมีหนังสือที่ 0005.5/12848 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2546 แจงวาไดนําความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม โครงการ
ฝายคลองระเกต และระบบทอสงน้ํา ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สถานที่ตั้ง :
ตั้งอยู หมูที่ 9 ตําบลปาลมพัฒนา กิ่งอําเภอมะนัง จังหวัดสตูล พิกัด 47 NPH 119-857 ตามที่
มาตรสวน 1: 50,000 ระวาง 4923 II และ 5023 III ลําดับชุด L7017
การดําเนินงาน
ดําเนินการในปงบประมาณ 2547 แลวเสร็จ 100%
สภาพภูมิประเทศ :
ภูมิประเทศตั้งอยูในบริเวณที่ราบเชิงเขาตามแนวเทือกเขาบรรทัด สภาพปาตนน้ํายังอุดมสมบูรณเปน
ตนน้ําของตนน้ําหลายสาย เชน คลองระเกต คลองลําโลน เปนตน มีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหง เชน ถ้ําภู
ผาเพชร ถ้ําเจ็ ดคต ถ้ําระฆังทอง น้ําตกวังใตหนาน น้ําตกคลองสงขลา เปนตน ราษฎร
ประมาณ 182 ครัวเรือน ประชากร 682 คน ประกอบอาชีพทําสวนปาลมน้ํามัน สวนยางพารา และ
สวนผลไม การเลี้ยงสัตวพื้นบาน ปจจุบันราษฎรอาศัยน้ําจากคลองธรรมชาติ เพื่ออุปโภค-บริโภค และ
อาศัยน้ําฝนเปนหลัก ในการการเกษตร ซึ่งในฤดูแลงราษฎรจะประสบกับความเดือดรอนในเรื่องน้ําสําหรับ
การอุปโภค-บริโภค และน้ําที่ใชในกิจกรรมการเกษตร
สภาพลําน้ํา :
แหล งน้ํ าบริเ วณที่ร าษฎรรองขอโครงการ เป นลํ าน้ําที่มีตน น้ํามาจากเทือกเขาเขีย วและเขาคลอง
โลน มีลําน้ํา 2 สาย ไหลมาบรรจบกัน ขนาดความกวางลําน้ําบริเวณที่จะตั้งหัวงานประมาณ 12.0 เมตร
ความลึกจากตลิ่งถึงทองน้ําประมาณ 3.50 เมตร ทองน้ํามีสภาพเปนกรวดทรายและหินลอยขนาดใหญ
กระจายทั่วทั้งลําน้ํา การแพรกระจายของน้ําทาในลําน้ําแตละชวงไมสม่ําเสมอ สภาพการไหลเปนไปตาม
ปริมาณและชวงเวลาที่ฝนตก โดยจะมีปริมาณน้ํามากในฤดูฝน สวนฤดูแลงมีปริมาณน้ํานอยแตมีน้ําไหล
ตลอดป
ลักษณะโครงการ :
จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ราษฎรไดรับความเดือดรอนเรื่องน้ําอุปโภค-บริโภค บานควนดิน
ดํา หมูที่ 6,9 ตําบลปาลมพัฒนา กิ่งอําเภอมะนัง จังหวัดสตูล พบวา ในชวงฤดูแลงราษฎรไดรับความ
เดือดรอนในเรื่องน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค เนื่องจากปริมาณน้ําในธรรมชาติมีปริมาณไมมากพอ ไมสามารถนํา
น้ําจากแหลงธรรมชาติมาใชประโยชนไดอยางเต็มที่ บอน้ําตื้นจะแหงขอด และในบริเวณดังกลาวไมสามารถที่

จะใชน้ําจากโครงการอางเก็บน้ําโตนเขาไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริได ราษฎรตองซื้อน้ําดื่มจาก
ทองตลาด ซึ่งมีราคาแพงเนื่องจากการคมนาคมในทองถิ่นคอนขางทุรกันดาร สวนน้ําที่ใชเพื่อการเกษตรตอง
อาศัยน้ําฝนเทานั้น
เมื่ อ ทํ า การศึ ก ษารายละเอี ย ดสภาพภู มิ ป ระเทศจริ ง ในสนามประกอบกั บ แผนที่ ม าตรา
สวน 1:50,000 ลําดับชุด L7017 ระวาง 4923 II และ 5023 III แลว สามารถพิจารณาดําเนินการ
จัดหาน้ําเพื่อชว ยเหลื อราษฎรที่เดือดรอน โดยวิธีการกอสรางฝายทดน้ํ าคลองระเกต และระบบทอส ง
น้ํา อุปโภค-บริโภค เพื่อกระจายน้ําสูพื้นที่โครงการ โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
ฝายทดน้ําและอาคารประกอบ
ขอมูลอุทกวิทยา
- พื้นที่รับน้ําฝนเหนือฝายทดน้ํา
3.80 ตารางกิโลเมตร
- ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งป (อ.ควนกาหลง)
2,088.07 มิลลิเมตร
ในบริเวณพื้นที่รับน้ําฝนเหนือฝาย
- ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยทั้งปที่ไหลผานฝาย
3.199 ลานลูกบาศเมตร
ฝายทดน้ําและอาคารประกอบ
ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด : สูง 2.00 เมตร จํานวน 1 แหง
: ยาว 15.00 เมตร
ระบบทอสงน้ําและอาคารประกอบ
- ทอสงน้ํา PVC ขนาด Ø 0.10-0.20 เมตร ยาว 8,967เมตร
รวม
- BLOW OFF
29แหง
- AIR RELEASE VALVE
26แหง
- จุดจายน้ํา
27แหง
ระยะเวลากอสราง : 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2547)
ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ :
สามารถสงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค ใหแกราษฎร ในหมูที่ 9 บานควนดินดํา ตําบลปาลมพัฒนา กิ่ง
อํ า เภอมะนั ง
จั ง หวั ด สตู ล
และหน ว ยอนุ รั ก ษ พิ ทั ก ษ ป า ถ้ํ า ภู ผ าเพชร ซึ่ ง มี จํ า นวน
ประชากร 182 ครัวเรือน ประชากร 682 คน รวมทั้งแหลงทองเที่ยวถ้ําภูผาเพชร ใหมีน้ําใชในการ
อุปโภค-บริโภค ไดเพียงพอตลอดปและสามารถใชน้ําเพื่อการเกษตรไดบางสวนตามแนวทอสงน้ํา

ฝายทดน้ําคลองระเกต อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

