โครงการพัฒนาลุมน้ําลําพะยังตอนบนอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ
แนวพระราชดําริ :
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได พระราชทานพระราชดําริ
ใหกอสรางอางเก็บน้ําลําพะยัง และขยายระบบสงน้ําของอางเก็บน้ําลําพะยังพรอมทั้งใหพิจารณาขุดสระน้ํา
ประจําไรนาตามแนวทฤษฎีใหม
และเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดพระราชทานพระราชดําริใหพิจารณาผันน้ําจากอาง
เก็ บ น้ํ า ห ว ยไผ ซึ่ ง อยู ท างฟากจั ง หวั ด มุ ก ดาหารมาเติ ม ให แ ก อ า งเก็ บ น้ํ า ลํ า พะยั ง เพื่ อ ขยายพื้ น ที่ รั บ น้ํ า
ชลประทานไดมากขึ้น
ตอมาเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริ
เพิ่มเติม สรุปความวาใหรีบดําเนินการผันน้ําจากอางเก็บน้ําหวยไผมายังพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําลําพะยัง และ
ใหพิจารณาดูวาพื้นที่ที่จะสงน้ําออกจากอุโมงความีพื้นที่วางหรือไม ใหดําเนินการปลูกปาโดยทําเปนอุทยาน
เล็กๆ เพื่อทดแทนผลกระทบที่จะเกิดกับปาไม เพราะหากไมดําเนินการชวยเหลือราษฎรในพื้นที่นั้น ราษฎรก็
จะบุกรุกปาและทําลายพื้นที่ลุมน้ํา ๑ เอ จนหมดและน้ําที่ออกมาก็ใหพิจารณาวาจะนําไปชวยพื้นที่ลุมน้ํา ๑ เอ
ในการบํ ารุงรั กษาป าให เ กิดความชุ มชื้ นได มากเพียงใด ตั ว อย างเช น โครงการลํ าตะคองพื้น ที่เ ป น อุทยาน
แหงชาติยังทําไดเพราะทําแลว ไดประโยชนมาก

ที่ตั้งของโครงการ :
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ
วัตถุประสงคโครงการ :
- เมื่อกอสรางอุโมงคผันน้ําแลวเสร็จจะทําใหพื้นที่ฝงโครงการอางเก็บน้ําลําพะยัง จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่ง
ปจจุบันมีพื้นที่รับประโยชน ๔,๖๐๐ไร เมื่อไดน้ําจากอุโมงคผันน้ําจะเพิ่มพื้นที่รับประโยชนไดอีก ๑๒,๐๐๐ ไร
รวมพื้นที่รับประโยชนทั้งหมด ๑๖,๖๐๐ ไร
- เพื่อสงเสริมการปลูกพืชในเขตชลประทาน หมูที่ ๕,๖,๗,๑๐,๑๔,๑๑๕,๑๖ ตําบลสงเปลือย ไดแก
ขาวโพด ๗๐ ไร ยาสูบเตอรกิส ๕ ไร ถั่วลิสง ๔๐ ไร กระเทียม ๕ ไร ฟกทอง ๓ ไร บวบ ๒ ไร ถั่วฝกยาว ๒ ไร
ถั่วพุม ๒ ไร รวมพื้นที่ ๑๔๔ ไร เกษตรกร ๔๘ ราย มูลคาผลผลิต ๕๒๗,๐๕๖ บาท
- สงเสริมการผลิตขาวชุมชน (ขาวเหนียวกอเดียว) ในพื้นที่ หมูที่ ๒,๓,๔,๑๒ ตําบลสงเปลือย ๑๒๖ ราย
พื้นที่ ๑,๐๐๐ ไร และหมู ๕ ตําบลคุมเกา ๔๔ ราย พื้นที่ ๓๐๐ ไร
- สงเสริมการปลูกขาวหอมมะลิชุมชน ในพื้นที่เกษตรกรหมูที่ ๔,๗,๘ ตําบลสงเปลือย ๙๐ ราย พื้นที่
๗๕๐ ไร หมูที่ ๕ ตําบลกุดสิมคุมใหม ๓๐ ราย ๒๕๐ ไร รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ ราย ๑,๐๐๐ ไร

- สงเสริมการผลิตปุยอินทรียในโรงงานตนแบบผลิตปุยอินทรียตามโครงการปรับโครงสรางระบบการ
ผลิตการเกษตร ๓ แหง ไดแก ตําบลสงเปลือย ตําบลหนองผือ ตําบลกุดปลาเคา สามารถผลิตปุยไดโรงงานละ
๑๐๐ ตันตอป เพื่อสนับสนุนการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
หนวยงานผูดําเนินงาน /หนวยงานที่เกี่ยวของ :
- สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงานกปร.)
- กรมชลประทาน
ผูไดรับประโยชน : ๑. เตรียมการจัดตั้งคณะทํางานบริหารจัดการน้ําขามลุมน้ําระหวางลุมน้ําหวยบางทราย และลุมน้ําลํา
พะยัง เพื่อใหราษฎรในพื้นที่โครงการทั้งฝงจังหวัดมุกดาหารและฝงจังหวัดกาฬสินธุไดรับประโยชนอยางเทา
เทียมกัน และเพื่อใหการบริหารจัดการผันน้ํามีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. จัดตั้งศูนยบริการและประสานงานโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โดยมีบุคลากรดานการเกษตรประจําศูนยเพื่อบริหารราษฎรประจําในพื้นที่
๓. สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรและสงเสริมดานการตลาด
๔. มุงเนนการถายทอดความรูสูราษฎร โดยใหประสานปราชญชาวบานในแตละพื้นที่เปนแกนนําในการ
ขยายผลการมีสวนรวมในชุมชน
ผลการดําเนินงานและกิจกรรมโครงการ :
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให
อธิปดีกรมชลประทานและเลขาธิการ กปร. นําคณะเจาหนาที่กรมชลประทานและ กปร. เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
กราบบังคมทูลถวายรายงานความกาวหนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ วังไกลกังวล หั ว หิน ได พระราชทานพระราชดํ าริเ กี่ยวกับงานชลประทานในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ
โครงการพัฒนาลุมน้ําพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ใหกรม
ชลประทานดําเนินการ ดังนี้
๑) ใหกอสรางอุโมงคผันน้ําจากอางเก็บน้ําหวยไผ อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มาสงใหกับพื้นที่
เพาะปลูกในเขตอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ โดยใหเกิดผลกระทบตอพื้นที่ของกรมปาไมนอยที่สุด และหาก
การกอสรางไปทําใหพื้นที่ของกรมปาไมเสียหาย ใหทําการเพาะปลูกทดแทนใหกรมปาไมดวย
๒) ระบบสงน้ําของอางเก็บน้ําหวยไผ ที่จะสงน้ําดวยระบบทอสงน้ําใหกับพื้นที่ดานทายอางเก็บน้ําหวยไผ
ใหพิจารณารูปแบบใหมที่ประหยัดกวานี้ เนื่องจากสงน้ําใหพื้นที่ไดเปนพื้นที่แคบ ๆ ขนานไปกับลําหวยไผ
เทานั้น เชนทําเปนฝายทดน้ําแบบถูก ๆ เปนชวง ๆ ในลําหวยไผ และปลอยน้ําริน ๆ จากอางเก็บน้ําหวยไผลง
มาเติมหนาฝายแทน
๓) ใหยกระดับเก็บกักน้ําของอางเก็บน้ําลําพะยังตอนบน อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ใหเก็บน้ําไดมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากในบริเวณนี้ไมมีแหลงเก็บกักน้ําขนาดใหญอยูเลย เมือ่ ยกระดับเก็บกักขึ้นแลวหากปริมาณน้ําไม
เต็มอางฯ ใหพิจารณาตอทอผันน้ําจากอุโมงคผันน้ําจากอางเก็บน้ําหวยไผมาเติมใหเต็ม ถาสามรถตอทอมาได
ความสําเร็จของโครงการ :
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงานกปร.) เปดเผยวา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ
ฯ เยี่ยมราษฎร ที่อําเภอเขาวง จังหวัด กาฬสินธุ และไดทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศลําพะยัง ที่บานกุดตอ
แกน ทรงเห็นชีวิตความเปนอยูและการทํามาหากินของราษฎรที่แรนแคนและยากลําบาก เพราะพื้นที่นี้ไมมี
ระบบชลประทาน และไดพระราชทานพระราชดําริใหพิจารณาการกอสรางอางเก็บน้ําลําพะยังตอนบน

ตอมาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 ไดพระราชทานพระราชดําริใหพิจารณาโครงการกอสราง
อุโมงคผันน้ํา พรอมกอสรางระบบสงน้ําสูไรนาของเกษตรกร เพื่อผันน้ําบางสวนจากอางเก็บน้ําหวยไผ ตําบล
กกตูม อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกในเขตอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ไดมากขึ้น
ทั้งนี้อุโมงคผันน้ําสูลุมน้ําลําพะยัง เริ่มกอสรางเมื่อป 2546 เสร็จสมบูรณเมื่อป 2551 มีขนาด
เสนผาศูนยกลาง 3 เมตร จากฝงจังหวัดมุกดาหาร ลอดใตภูเขาภูบักดี มายังฝงจังหวัดกาฬสินธุรวมระยะทาง
ประมาณ 710 เมตร โดยพื้นที่ลุมน้ําฝงจังหวัดกาฬสินธุมีพื้นที่ที่ไดรับประโยชนจากการกอสรางอุโมงคผันน้ํา
ครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ไร ของตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง ซึ่งเกษตรกรสามารถนําน้ําจากระบบผันน้ําลงมา
เติ มในสระของตนสําหรั บทําการเพาะปลู กพืชเพื่อเพิ่มผลผลิ ต และปรับ พื้น ที่เกษตรกรรมจากการปลู พืช
เชิงเดี่ยวเปนการปลูกพืชไดหลากหลาย เพื่อใหเกษตรกรมีอาหารบริโภคอยางพอเพียง นําไปสูความมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนในอนาคต “อุโมงคผันน้ํานี้จะนําน้ําจากอางเก็บน้ําหวยไผ อ.ดงหลวง
จ.มุกดาหาร มาใชในพื้นที่การเกษตรที่ ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ มีพื้นที่รับผลประโยชนประมาณ
12,000 ไร” นายเฉลิมเกียรติ กลาว
เลขาธิการ กปร. เปดเผยเพิ่มเติมวา ในการนี้ สํานักงาน กปร. มีหนังสือขอใหสํานักราชเลขาธิการนํา
ความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานชื่ออุโมงคผันน้ําโครงการพัฒนาลุมน้ําลําพะยังตอนบนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ เพื่อเปนสิริมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อวา “ลําพะยังภูมิพัฒน” ซึ่ง “ลําพะยัง” คือ ชื่อโครงการพัฒนาลุมน้ําลําพะยัง
ตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ “ภูมิ” หมายถึงแผนดิน และ “พัฒน” คือ ความ
เจริญกาวหนาพัฒนา รวมหมายถึง อุโมงคผันน้ําที่นําความเจริญมาสูแผนดินลุมน้ําลําพะยัง ซึ่งชื่อพระราชทาน
นี้สรางความปลื้มปติเปนลนพนแกพสกนิกรชาวกาฬสินธุเปนอยางยิ่ง
“นับเปนพระมหากรุณาธิคุณเปนอยางยิ่งตอเกษตรกรในพื้นที่อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ที่จะมี
ระบบการจัดสรรน้ําอยางถูกวิธี เพื่อจัดทําแปลงเกษตรทฤษฎีใหมแบบครบวงจร และในอนาคตโครงการทฤษฎี
ใหมในพื้นทีอ่ ําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ จะเปนตนแบบใหกับเกษตรกรทั่วประเทศไดพัฒนาความเปนอยูใหดี
ยิ่ ง ขึ้ น ตามแนวทางเกษตรทฤษฎี ใ หม ที่ จ ะให ค วามเป น อยู ที่ พ อเพี ย งแก พ สกนิ ก รชาวไทย ทุ ก หมู
เหลา” เลขาธิการ กปร. กลาว

