โครงการอุโมงคผันน้ํา "ลําพะยังภูมิพัฒน" อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ
เรื่องเดิม
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดําริใหพิจารณา
จัดหาแหลงน้ําเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎร โดยการขุดสระ กักเก็บน้ําตามแนวทฤษฎีใหมในบริเวณ
พื้นที่บานแดนสามัคคี ตําบลคุมเกา อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชดําริใหขยายผลการดําเนินงานโครงการไปสูราษฎรในบริเวณใกลเคียง
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 ไดพระราชทานพระราชดําริให กอสรางขยายระบบสงน้ําพรอมทั้ง
พิจารณาขุดสระน้ําประจําไรนาเพื่อรับน้ําจากระบบสงน้ําดังกลาว ตามแนวทฤษฎีใหมและใหพิจารณาผันน้ํา
จากอางเก็บน้ําหวยไผซึ่งอยูทางฟากจังหวัดมุกดาหารมาเติมใหแกอางเก็บน้ําลําพะยังเพื่อขยายพื้นที่รับน้ํา
ชลประทานไดมากขึ้นและใหพิจารณาดูวาพื้นที่ที่จะสงน้ําออกจากอุโมงความีพื้นที่วางหรือไม ใหดําเนินการ
ปลูกปาโดยทําเปนอุทยานเล็กๆ เพื่อทดแทนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับปาไม
ตอมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2542 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริให
พิจารณายกระดับการกักเก็บน้ําของอางเก็บน้ําลําพะยังจากเดิม 3,500,000 ลูกบาศกเมตร ใหสามารถเก็บ
กักน้ําไดมากขึ้นถึง 4,000,000 ลูกบาศกเมตร เพื่อจะไดมีน้ําชวยเหลือพื้นที่ทําการเกษตรของราษฎรใหมาก
ขึ้น พรอมทั้งใหรี บดําเนินการผัน น้ําจากอางเก็บ น้ําห วยไผ มายังพื้นที่โ ครงการอางเก็บน้ําลําพะยัง และให
พิจารณาดูวาพื้นที่ที่จะสงน้ําออกจากอุโมงความีพื้นที่วางหรือไม ใหดําเนินการปลูกปาโดยทําเปนอุทยานเล็กๆ
เพื่อทดแทนผลกระทบที่จะเกิดกับปาไม เพราะหากไมดําเนินการชวยเหลือราษฎรในพื้นที่นั้นราษฎรก็จะบุกรุก
ปาและทําลายพื้นที่ลุมน้ํา 1 เอ จนหมดและน้ําที่ออกมากใหพิจารณาวาจะนําไปชวยพื้นที่ลุมน้ํา 1 เอ ในการ
บํารุงรักษาปาใหเกิดความชุมชื้นไดมากเพียงใด
ผลการดําเนินงาน ป 2537
การกอสรางอางเก็บน้ําขนาดความจุ 3.5 ลานลูกบาศกเมตร ทํานบดินสูง 16 เมตร ยาว 725 เมตร
กวาง 8 เมตร
ประโยชนของโครงการ
ราษฎร จํานวน 4 หมูบาน จํานวน 761 ครัวเรือน หรือ 2,860 คน มีน้ําใชสําหรับการอุปโภค-บริโภค
และทําการเกษตรไดตลอดป พื้นที่รับประโยชน จํานวน 2,500 ไร

กอสรางอางเก็บน้ํา แนวทํานบดินมีความยาว 725 เมตร สูง 16 เมตร กวาง 8 เมตร เก็บกักน้ําได จํานวน 3.5
ลานลูกบาศกเมตร

ผลการดําเนินงาน ป 2539
ไดดําเนินการกอสรางระบบทอสงน้ําสายใหญฝงซาย ระยะทาง 3.910 กิโลเมตร และขุดสระประจําไรนา
ขนาดความจุ 5,000 ลูกบาศกเมตร จํานวน 8 สระ ใหแกเกษตรกรตามคํารองขอ
ผลการดําเนินงาน ป 2540
ไดกอสรางทอสงน้ําสายใหญฝงซายอีกระยะทาง 1,090 กิโลเมตร พรอมทอสงน้ําสายซอย ความยาว
2,500 กิโลเมตร และขุดสระน้ําประจําไรนา ขนาดความจุ 5,000 ลูกบาศกเมตร จํานวน 12 สระ
ประโยชนของโครงการ
จากสภาพที่ราษฎรเคยอาศัยเพียงแตน้ําฝนเทานั้นในการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ซึ่งจะประสบ
ปญหาเปนอยางมาก มีน้ําไมเพียงพอในการเพาะปลูก ดื่มกิน และใชไดตลอดป เมื่อไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานพระราชดําริใหจัดหาแหลงเก็บกักน้ําชวยเหลือแลว ราษฎรในพื้นที่อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ
จะมีน้ําเพื่อการเพาะปลูก อุปโภคและบริโภคไดตลอดป และมีพื้นที่ไดรับประโยชนจากโครงการอางเก็บน้ําลํา
พะยังตอนบน จํานวน 4,600 ไร และพื้นที่ไดรับประโยชนจากโครงการผันน้ํามาจากอางเก็บน้ําหวยไผ จํานวน
10,000 ไร อีกทั้งโครงการดังกลาวยังชวยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ตอนลางไดบางสวนและเปนแหลงน้ําเพื่อ
การประมงอีกดวย

อางเก็บน้ําลําพะยังตอนบน อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ สามารถเก็บกักน้ําได 3,500,000 ลูกบาศกเมตร
ผลการดําเนินงาน ป 2543
กรมชลประทาน ไดดําเนินการกอสรางอางเก็บน้ําลําพะยังตอนบน ความจุ 3.5 ลานลูกบาศกเมตร
พรอมระบบสงน้ําสามารถสงน้ําสนับสนุนพื้นที่การเกษตรประมาณ 4,800 ไร และขุดสระประจําไรนาตามแนว
ทฤษฎีใหม จํานวน 100 สระ สําหรับในป 2543 นี้ ไดดําเนินการกอสรางยกระดับทางระบายน้ําลน (Spill
way) สูงประมาณ 80 เซนติเมตร สามารถเพิ่มความจุไดอีก 500,000 ลูกบาศกเมตร ซึ่งทําใหสามารถเก็บกัก
น้ําไดปริมาณมากขึ้นเปน 4 ลานลูกบาศกเมตร และขุดสระน้ําใหแกเกษตรกรเพิ่มเติม จํานวน 9 สระ
สําหรับงานเบื้องตนเพื่อทําการกอสรางอุโมงคผันน้ําจากอางเก็บน้ําหวยไผ จังหวัดมุกดาหาร มาลง
พื้นที่โครงการพัฒนาลุมน้ําลําพะยังตอนบน จังหวัดกาฬสินธุ กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางถนน เพื่อ
กอสรางอุโมงคและผันน้ําทั้งจากทางฝงจังหวัดกาฬสินธุเชื่อมกับปลายอุโมงค และจากทางฝงจังหวัดมุกดาหาร
มาเชื่อมกับปากทางเขาอุโมงค

ทางระบายน้ํา (Spill way) ของอางเก็บน้ําลําพะยังที่ยกระดับสูง 80 เซนติเมตร
สามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มขึ้นจาก 3.5 ลานลูกบาศกเมตร เปน 4 ลานลูกบาศกเมตร

ทางระบายน้ํา (Spill way) ของอางเก็บน้ําลําพะยังที่ยกระดับสูง 80 เซนติเมตร
สามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มขึ้นจาก 3.5 ลานลูกบาศกเมตร เปน 4 ลานลูกบาศกเมตร
ผลการดําเนินงาน ป 2545
สํานักงาน กปร. ไดเรงรัดหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินงานตอไปนี้
ป 2538 ดําเนินการกอสรางอางเก็บน้ําลําพะยังตอนบน
ป 2542 ดําเนินการยกระดับทางระบายน้ําลนใหสูงขึ้น 80 เซนติเมตร ทําใหกักเก็บน้ําไดเพิ่มขึ้นเปน
4 ลานลูกบาศกเมตร พรอมเรงรัดการออกแบบอุโมงคผันน้ํา
ป 2545 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2545 อนุมัติใหยกเวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม 2531 โดยผอนผันให กรมชลประทานเขาใชพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1 เอ เปนกรณีพิเศษ เพื่อกอสรางอุโมงค
ผันน้ําลอดใตพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1เอ จากอางเก็บน้ําหวยไผสูพื้นที่พัฒนาลุมน้ําลําพะยังของโครงการพัฒนาลุมน้ํา
ลําพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ผลการดําเนินงาน ป 2548
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางอุโมงคผันน้ําจากอางเก็บน้ําหวยไผ อําเภอ
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มายังพื้นที่ทําการเกษตรของโครงการพัฒนาลุมน้ําลําพะยังตอนบนฯ อําเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งมีผลการดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จคิดเปนรอยละ ๙๓ ของการกอสรางทั้งโครงการ
กลาวคือ
(๑) ขุดเจาะอุโมงคผันน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง ๓ เมตร ความยาว ๗๑๐ เมตร

(๒) วางทอผันน้ํา รวมความยาวทั้งสิ้น ๑,๘๖๖ เมตร

(๓) กอสรางถังพักน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง ๒๐ เมตร ๑ แหง

(๔) ขุดรองชักน้ําจากอางเก็บน้ําหวยไผ ความยาว ๗๕๐ เมตร

ปจจุบันดําเนินการกอสรางอาคารควบคุม (Control House) พรอมวางระบบควบคุมการผันน้ําฝง
จังหวัดมุกดาหารเสร็จแลว และจะเริ่มกอสรางทอสงน้ําสายซอยเขาแปลงนา จํานวน ๑๑ สาย ความยาว
๒๕.๒๗ กิโลเมตร พรอมขุดสระกักเก็บน้ําประจําไรนาตามความตองการของราษฎร ประมาณ ๗๐๐ สระ

ผลการดําเนินงาน ป 2549

ตั้งแตปพ.ศ.2546 - พ.ศ. 2549 กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางอุโมงคผันน้ําจากอางเก็บน้ํา
หวยไผ อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มายังพื้นที่ทําการเกษตรของโครงการพัฒนาลุมน้ําลําพะยัง
ตอนบนฯ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ประกอบดวย
- อุโมงคลอดภูเขายาว 710 เมตร
- ขุดรองชักน้ํายาว 750 เมตร
- วางทอผันน้ํายาว 1,860 เมตร
- กอสรางถังพักน้ํา 1 แหง

ปจจุบันกําลังดําเนินการกอสรางระบบทอสงน้ําเขาแปลงจํานวน 12 สาย ระยะทางรวม 33.538
กิโลเมตร ในวงเงินงบประมาณ 164 ลานบาท ใชเวลาในการ กอสราง 2 ป ( ปพ.ศ.2549 - พ.ศ.2550 ) ทั้งนี้
ภายในเดือนเมษายน 2550 จะกอสราง ระบบทอสงน้ําใหแลวเสร็จกอนเปนระยะทาง 8.3 กิโลเมตร เพื่อสง
น้ําใหราษฎรไดใช ในฤดูแลง ในป พ.ศ.2550 นี้ จํานวน 3,130 ไร จากพื้นที่รับประโยชนทั้งหมดของการผัน
น้ําเพิ่มเติม 12,000 ไร

สรุป เมื่อกอสรางอุโมงคผันน้ําแลวเสร็จจะทําใหพื้นที่ฝงโครงการอางเก็บน้ําลําพะยัง จังหวัดกาฬสินธุ
ซึ่งปจจุบันมีพื้นที่รับประโยชน 4,600 ไร เมื่อไดน้ําจากอุโมงคผันน้ําจะเพิ่มพื้นที่รับประโยชนไดอีก 12,000 ไร
รวมพื้นที่รับประโยชน ทั้งหมด 16,600 ไร

ในปพ.ศ. 2549 ไดดําเนินการกอสรางอาคารควบคุม (Control House) และติดตั้งอุปกรณผันน้ําฝงกาฬสินธุ
เสร็จเรียบรอยแลว
การบริหารจัดการผันน้ําขามลุมน้ํา
สํ า นั ก งาน กปร. ได จั ด ให มี ก ารประชุ ม หารื อ เกี่ ย วกั บ ปริ ม าณน้ํ า ที่ จํ า เป น ต อ งใช ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด
มุกดาหาร และน้ําที่สามารถจะผันมายังพื้นที่ทําการเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุ รวมทั้งวิธีการบริหารจัดการผันน้ํา
เนื่องจากพื้นที่รับประโยชนจากโครงการเปนพื้นที่ทําการเกษตรของทัง้ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดกาฬสินธุ
การบริหารจัดการน้ําในพื้นทีล่ ุมน้ําฝงจังหวัดมุกดาหาร
อางเก็บน้ําหวยไผมีความจุ 10,500,000 ลูกบาศกเมตร มีปริมาณน้ําใชเฉลี่ย 9,000,000 ลูกบาศก
เมตร มีพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทาน 1,600 ไร ซึ่งมีความตองการใชน้ําไมเกิน 2,000,000 ลูกบาศก
เมตร (ในฤดูฝน 800,000 ลูกบาศกเมตร ในฤดูแลง 1,150,000 ลูกบาศกเมตร) และปริมาณน้ํากักเก็บต่ําสุด
(Dead storage) 800,000 ลูกบาศกเมตร คงเหลือน้ําสําหรับผันมายังพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุไดประมาณ
6,000,000 ลูกบาศกเมตร
การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําฝงจังหวัดกาฬสินธุ
เนื่องจากพื้นที่รับประโยชนจากอุโมงคผันน้ําครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ไร แตน้ําที่จะผันมีจํานวน
6,000,000 ลูกบาศกเมตร สํานักงาน กปร. จึงไดประสานกรมชลประทานใหพิจารณาการบริหารจัดการน้ํา
และการใชประโยชน โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดพื้นที่นํารอง (Pilot Area) สําหรับการทดลองผันน้ําและกระจายสูพื้นที่รับประโยชนในระยะแรก
เปนพื้นที่ 3,130 ไร ในฤดูแลงป พ.ศ.2550
2. การผันน้ํา จะเนนการสงน้ําในชวงฤดูฝน สวนในฤดูแลงจะสงน้ําใหเฉพาะพื้นที่ที่มีการใชประโยชนจริง
เทานั้น

ผังแสดงการควบคุมการผันน้ําฝงจังหวัดกาฬสินธุ

ถังพักน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 เมตร ฝงจังหวัดกาฬสินธุ

พื้นที่รับประโยชนจากอุโมงคผันน้ํา ซึ่งจะเปนพื้นที่นํารอง 3,130 ไร เพื่อเฉลิม
พระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ผลการดําเนินงาน ป 2550
1. กรมชลประทานไดกอสรางอางเก็บน้ําลําพะยังตอนบนพรอมสงน้ําดวยทอแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2538 มี
ความจุ 3,500,000 ลูกบาศกเมตร ตอมาในปพ.ศ. 2543 ไดยกระดับสันฝายสูงขึ้น 80 เซนติเมตร ทําให
สามารถเก็บกักน้ําไดทั้งสิ้น 4,000,000 ลูกบาศกเมตร และสามารถสงน้ําสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได 4,600 ไร
2. กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางอุโมงคผันน้ําเชื่อมตอระหวาง 2 อางเก็บน้ํา ในเขต 2 จังหวัด ตั้งแตป
พ.ศ.2546-2549 โดยเปนการขุดอุโมงคลอดภูเขาภูภักดี ยาว 710 เมตร เพื่อผันน้ําจากอางเก็บน้ําหวยไผ
อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ลงมายังพื้นที่การเกษตรในลุมน้ําลําพะยัง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ
ซึ่งจะมีระบบทอสงน้ําเขาแปลงนา จํานวน 12 สาย ระยะทาง รวม 33.538 กิโลเมตร
3. การบริหารจัดการผันน้ําขามลุมน้ํา สํานักงาน กปร. ไดประสานกรมชลประทานใหพิจารณาการบริหาร
จัดการน้ําและการใชประโยชนโดยเนนการสงน้ําในชวงฤดูฝน และวางแผนการบริหารจัดการน้ําและที่ดินตาม
รูปแบบทฤษฎีใหมเพื่อเปนแหลงน้ําสํารองในแปลงเกษตรอีกทางหนึ่ง

รองน้ําที่จะชักน้ํา 6,000,000 ลูกบาศกเมตรจากอางเก็บน้ําหวยไผไปยังอุโมงคผันน้ํา
3.1
การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําฝงจังหวัดมุกดาหาร อางเก็บน้ําหวยไผมีความจุ 10,500,000
ลูกบาศกเมตร มีปริมาณน้ําใชเฉลี่ย 9,000,000 ลูกบาศกเมตร มีพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทาน 1,600
ไร ซึ่งมีความตองการใชน้ําไมเกิน 2,000,000 ลูกบาศกเมตร ในฤดูฝน 800,000 ลูกบาศกเมตร ในฤดูแลง
1,150,000 ลูกบาศกเมตร และปริมาณน้ํากักเก็บต่ําสุด (Dead storage) 800,000 ลูกบาศกเมตร คงเหลือน้ํา
สําหรับผันมายังพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุไดประมาณ 6,000,000 ลูกบาศกเมตร มายังพื้นที่จงั หวัดกาฬสินธุ

3.2
การบริ หารจั ดการน้ํ าในพื้นที่ลุมน้ําฝ งจั งหวัด กาฬสิน ธุ พื้นที่ลุมน้ํ าฝ งจั งหวัด กาฬสิน ธุมีพื้น ที่รั บ
ประโยชนจากอุโมงคผันน้ําครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ไร แตน้ําที่จะผันมีจํานวน 6,000,000 ลูกบาศกเมตร
สํ า นั ก งาน กปร. ร ว มกั บ กรมชลประทานได พิ จ ารณาการบริ ห ารจั ด การน้ํ า และการใช ป ระโยชน ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด

ผลการดําเนินงาน ป 2551
งานอุโมงคผันน้ํา

1. กรมชลประทานไดกอสรางอุโมงคผันน้ําเชื่อมตอระหวาง 2 อางเก็บน้ํา ในเขตจังหวัดมุกดาหารและจังหวัด
กาฬสินธุ ตั้งแตป 2546- 2549 โดยขุดอุโมงค ลอดภูเขาภูภักดี ยาว 710 เมตร เพื่อผันน้ําจากอางเก็บน้ํา
หวยไผ อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ลงมายังพื้นที่ทําการเกษตรในลุมน้ําลําพะยัง อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ ซึ่งจะมีระบบทอสงน้ําเขาแปลงนา จํานวน 12 สาย มีหัวจายน้ํา 138 หัวจาย รวมระยะทาง
ประมาณ 33 กิโลเมตร1. กรมชลประทานไดกอสรางอางเก็บน้ําลําพะยังตอนบนพรอมระบบสงน้ําดวยทอ
แลวเสร็จเมื่อป 2538 มีความจุ 3,500,000 ลูกบาศกเมตร ตอมาในป 2543 ไดยกระดับสันฝายสูงขึ้น 80
เซนติเมตร ทําใหสามารถเก็บกักน้ําไดรวมทั้งสิ้น 4,000,000 ลูกบาศกเมตร และสามารถสงน้ําสนับสนุนพื้นที่
ทําการเกษตรไดครอบคลุมพื้นที่ 4,600 ไร

ปจจุบัน ไดกอสรางระบบทอสงน้ําแลวเสร็จ สามารถสงน้ําสูพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด 12,000 ไร

ถังพักน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 เมตร ฝงจังหวัดกาฬสินธุ
2. การบริหารจัดการผันน้ําขามลุมน้ํา

รองน้ําที่จะชักน้ํา 6,000,000 ลูกบาศกเมตรจากอางเก็บน้ําหวยไผไปยังอุโมงคผันน้ํา
2.1 การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําฝงจังหวัดมุกดาหาร
อางเก็บน้ําหวยไผมีความจุ 10,500,000 ลูกบาศกเมตร มีปริมาณน้ําใชเฉลี่ย 9,000,000 ลูกบาศก
เมตร มีพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทาน 1,600 ไร ซึ่งมีความตองการใชน้ําไมเกิน 2,000,000 ลูกบาศก
เมตร (ในฤดูฝน 800,000 ลูกบาศกเมตร ในฤดูแลง 1,150,000 ลูกบาศกเมตร) มีปริมาณน้ําเก็บกักต่ําสุด
(Dead storage) 500,000 ลูกบาศกเมตร คงเหลือน้ําที่สามารถผันมายังพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ ไดประมาณ
6,000,000 ลูกบาศกเมตร
2.2 การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําฝงจังหวัดกาฬสินธุ
พื้นที่ลุมน้ําฝงจังหวัดกาฬสินธุมีพื้นที่รับประโยชนจากอุโมงคผันน้ําครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ไร แตน้ํา
ที่จะผันมีจํานวน 6,000,000 ลูกบาศกเมตร สํานักงาน กปร. รวมกับกรมชลประทานไดพิจารณาการบริหาร
จัดการน้ําและการใชประโยชนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ไดเตรียมการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําเพื่อรองรับการผัน
น้ําซึ่งจะเกิดขึ้นพรอมทั้งไดประสานใหสวนราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุทราบเพื่อเตรียมแผนงาน
รองรับตอไปดวยแลว

พื้นที่รับประโยชนจากอุโมงคผันน้ํา 12,000 ไร
ผลการดําเนินงาน ป 2552
กรมชลประทานไดกอสรางอางเก็บน้ําลําพะยังตอนบนแลวเสร็จและสามารถเก็บกักน้ําไดในป 2538 มี
ความจุ 3,500,000 ลูกบาศกเมตร ไดกอสรางระบบสงน้ําแลวเสร็จในป 2541 สามารถสงน้ําใหพื้นที่ทํา
การเกษตรของราษฎรไดประมาณ 4,600 ไร ตอมาในป 2543 ไดยกระดับสันฝายสูงขึ้น 80 เซนติเมตร ทําให
สามารถเก็บกักน้ําได 4,000,000 ลูกบาศกเมตร ในป 2546 เริ่มกอสรางอุโมงคผันน้ําจากอางเก็บน้ําหวยไผ
อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ลอดใตภูเขาภูบักดีมายังฝงจังหวัดกาฬสินธุ รวมระยะทางประมาณ 710
เมตร กอสรางแลวเสร็จในป 2551 สามารถสงน้ําใหพื้นที่ทําการเกษตรของราษฎรประมาณ 12,000 ไร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อวา “ลําพะยังภูมิพัฒน” หมายถึง
อุโมงคผันน้ําที่นําความเจริญมาสูแผนดินลุมน้ําลําพะยัง

อางเก็บน้ําลําพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ความจุ 4,000,000 ลูกบาศกเมตร
สามารถสงน้ําใหพื้นที่การเกษตรไดประมาณ 4,600 ไร
งานการบริหารจัดการน้ําขามลุมน้ํา
1.การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําฝงจังหวัดมุกดาหาร
อางเก็บน้ําหวยไผ มีความจุ 10,500,000 ลูกบาศกเมตร มีปริมาณน้ําใชเฉลี่ย 9,000,000 ลูกบาศก
เมตร พื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทานประมาณ 1,600 ไร ตองการใชน้ําไมเกิน 2,000,000 ลูกบาศกเมตร
(ในฤดูฝน 800,000 ลูกบาศกเมตร ในฤดูแลง 1,150,000 ลูกบาศกเมตร) ปริมาณเก็บกักต่ําสุด (Dead
Storage) 500,000 ลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําที่เหลือสามารถผันมายังพื้นที่ทําการเกษตรของราษฎรลุมน้ําลํา
พะยังไดประมาณ 6,000,000 ลูกบาศกเมตร
2.การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําฝงจังหวัดกาฬสินธุ
ปริมาณน้ําตนทุนที่จะผันมาจากอางเก็บน้ําหวยไผ 6,000,000 ลูกบาศกเมตร ในฤดูฝนจะมีเพียงพอ
สําหรับการปลูกขาวนาปเต็มพื้นที่ประมาณ 12,000 ไร สําหรับในฤดูแลงหากจะคิดจากปริมาณน้ําตนทุน
6,000,000 ลูกบาศกเมตร จะสามารถสงน้ําชวยเหลือพื้นที่ทําการเกษตรของราษฎรไดประมาณ 2,500-3,000
ไร เทานั้น ดังนั้น พืชที่จะสงเสริมใหปลูกในฤดูแลงจะเปนพืชไรหรือผัก ไมควรสงเสริมใหปลูกขาว นาปรัง
เนื่องจากมีขอจํากัดของปริมาณน้ําตนทุน
พื้นที่ทําการเกษตรของราษฎรฝงจังหวัดกาฬสินธุที่ไดรับประโยชนจากอุโมงคผันน้ําครอบคลุมพื้นที่
12,000 ไร ประกอบดวย 15 หมูบาน ในตําบลสงเปลือย 18 หมูบานในตําบลคุมเกา และ 7 หมูบานในตําบล
คุมใหม อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ราษฎรไดรับประโยชน จํานวน 1,037 ครัวเรือน ทั้งนี้โดยพื้นที่ทํา
การเกษตรในแปลงที่มีพื้นที่ตั้งแต 8 ไรขึ้นไปทุกแปลงจะพัฒนาใหราษฎรทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม
โดยจะขุดสระขนาด 1,250-4,000 ลูกบาศกเมตร เพื่อเปนแหลงน้ําตนทุนในระดับแปลงนาอีก จํานวน 600
สระ สําหรับในปงบประมาณ 2553 มีแผนที่จะทําการขุดสระ 60 สระ

“ลําพะยังภูมิพัฒน” หมายถึง อุโมงคผันน้ําที่นําความเจริญมาสูแผนดินลุมน้ําลําพะยัง
ระบบการผันน้ําจากอางเก็บน้ําหวยไผ จังหวัดมุกดาหาร ผานผานอุโมงคลอดใตภูเขาภูบักดี มายังฝงพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ รวมระยะทางประมาณ 710 เมตร
3. องคกรบริหารและจัดการ
กรมชลประทานได มี คํ า สั่ ง ภายในแต ง ตั้ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ห ว ยบางทราย
(ตอนบน) –ลําพะยัง ตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการการผันน้ําจากอางเก็บ
น้ําหวยไผจังหวัดมุกดาหารผานอุโมงคผันน้ํามายังพื้นที่ทําการเกษตรฝงจังหวัดกาฬสินธุ โดยขึ้นตรงกับสํานัก
ชลประทานที่ 7 ขณะนี้อยูระหวางการเกลี่ยขาราชการมาทําหนาที่ในโครงการดังกลาวตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหการ
บริ ห ารและจั ด การการผั น น้ํ าเป น ไปอย า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพราะจะต องทํา ความเขา ใจกั บ ราษฎรผู ได รั บ
ประโยชนจากอางเก็บน้ําทั้ง 2 จังหวัด ซึ่งเปนเรื่องที่มีความละเอียดออนมาก
แนวทางการดําเนินงานตอไป
1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร และจัดการผันน้ําขามลุมน้ําหวยบางทราย และลุมน้ําลําพะยังระดับจังหวัด
ทั้งนี้เพื่อใหราษฎรในพื้นที่โครงการทั้ง 2 ฝง ไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน และทําใหการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการผันน้ําใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ประชาสัมพันธทําความเขาใจกับราษฎรฝงจังหวัดมุกดาหารวาน้ําที่จะผันมานั้น จะเปนน้ําสวนที่เหลือใช
จากจังหวัดมุกดาหารแลวเทานั้น
3. สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรเพื่อเปนการสรางอํานาจในการตอรอง พรอมทั้งสงเสริมดานการตลาด
ควบคูกันไป
4. ถายทอดความรูดานการเกษตร และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกราษฎรในพื้นที่โครงการโดยใช
ประชุมชาวบานในแตละพื้นที่เปนแกนกลางในการขยายผลการมีสวนรวมของราษฎร
5. สวนราชการที่เกี่ยวของจะตองประสานการดําเนินงานแบบบูรณาการเพื่อจะไดดําเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เพื่อประโยชนแกราษฎรในพื้นที่โครงการ
6. สําหรับในปงบประมาณ 2553 จะขับเคลื่อนแผนงาน/งบประมาณไปสูการรวมกลุมเพื่อพัฒนาไปสูทฤษฎี
ใหม ขั้นที่ 2 ตอไป
7. สงเสริมใหราษฎรผลิตสินคาดานการเกษตรเพื่อเปนวัตถุดิบใหโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ 3 (เตางอย)
จังหวัดสกลนคร
ผลการดําเนินงาน ป 2553
อางเก็บน้ําลําพะยัง ความจุ 4,000,000 ลูกบาศกเมตร สงน้ําใหพื้นที่ทําการเกษตรได 4,600 ไร ตอมา
ในป 2546 ไดกอสรางอุโมงคผันน้ําจากอางเก็บน้ําหวยไผ มายังฝงจังหวัดกาฬสินธุ แลวเสร็จในป 2551
สามารถสงน้ําใหพื้นที่ทําการเกษตรของราษฎรได 12,000 ไร

งานการบริหารจัดการน้ําขามลุมน้ํา
1. พื้นที่ลุมน้ําฝงจังหวัดมุกดาหาร อางเก็บน้ําหวยไผ มีความจุ 10,500,000 ลูกบาศกเมตร มีพื้นที่ทํา
การเกษตรประมาณ 1,600 ไร ซึ่งตองการน้ําใชน้ําไมเกิน 2,000,000 ลูกบาศกเมตร ดังนั้น ปริมาณน้ําที่เหลือ
สามารถผันน้ํามายังพื้นที่ทําการเกษตรของราษฎรลุมน้ําลําพะยังฝงจังหวัดกาฬสินธุไดประมาณ 6,000,000
ลูกบาศกเมตร
2. พื้นที่ลุมน้ําฝงจังหวัดกาฬสินธุ มีพื้นที่ไดรับประโยชน 12,000 ไร ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตําบล ของอําเภอเขา
วง มีราษฎรไดรับประโยชนรวม 1,037 ครัวเรือน และราษฎรที่มีพื้นที่การเกษตรตั้งแต 8 ไรขึ้นไป จะไดรับ
การพัฒนาใหทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยจะไดทําการขุดสระเพื่อเปน
แหลงน้ําตนทุนในระดับแปลงนาของราษฎร
3. องคกรบริหารและจัดการมีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานในพื้นที่ฝงจังหวัดกาฬสินธุใหมีสวนรวมในการ
จั ด สรร แบ ง ป น น้ํ า การบํ า รุ ง รั ก ษา และส ง เสริ ม การผลิ ต การตลาดให เ กิ ด ประโยชน ใ นพื้ น ที่ ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
แนวทางการดําเนินงานตอไป
1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร และจัดการผันน้ําขามลุมน้ําหวยบางทราย และลุมน้ําลําพะยังระดับจังหวัด
รวมทั้งประชาสัมพันธทําความเขาใจกับราษฎรทั้งสองฝงใหเขาใจ
2. ถายทอดความรูดานการเกษตร และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกราษฎรในพื้นที่โครงการโดยใช
ประชุมชาวบานในแตละพื้นที่เปนแกนกลางในการขยายผล การมีสวนรวมของราษฎร
3. สงเสริมใหราษฎรผลิตสินคาดานการเกษตรเพื่อเปนวัตถุดิบใหโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ 3 (เตางอย)
จังหวัดสกลนคร
ผลการดําเนินงาน ป 2554
1. งานพัฒนาแหลงน้ํา
กอสรางอางเก็บน้ําลําพะยัง (ตอนบน) ขนาดความจุ 4,000,000 ลูกบาศกเมตร เพื่อสงน้ําสนับสนุนชวยเหลือ
พื้นที่การเกษตรประมาณ 4,600 ไร ตั้งแตป 2537 และตอมาในป 2546 ไดกอสรางอุโมงคผันน้ําขนาด
เสนผาศูนยกลาง 3 เมตร จากอางเก็บน้ําหวยไผ อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ลอดใตภูเขาภูบักดีมายังฝง
จังหวัดกาฬสินธุ รวมระยะทางประมาณ 710 เมตร เพื่อสงน้ํามาสนับสนุนพื้นที่การเกษตร อําเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ ประมาณ 12,000 ไร ซึ่งเปนการบริหารจัดการขามลุมน้ํา โดยการนําน้ําที่มีปริมาณมากจาก
ลุมน้ําหนึ่ง มาใชประโยชนกับอีกลุมน้ําหนึ่งที่มีปริมาณน้ํานอยกวาแตมีพื้นที่การเกษตรมาก

อุโมงคผันน้ําแหงนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อวา “ลําพะยัง
ภูมิพัฒน” ซึ่งหมายถึง อุโมงคผันน้ําที่นําความเจริญมาสูแผนดินลุมน้ําลําพะยัง

ผลสําเร็จจากการพัฒนา
จากผลการดํ าเนินการดั งกล าวขางตน จังหวัด กาฬสินธุ โดยสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวั ด
กาฬสิ น ธุ ไ ด ส ง “โครงการขยายผลเกษตรทฤษฏี ใหม อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ อํ า เภอเขาวง จั ง หวั ด
กาฬสิ น ธุ ” เขา รั บ การประเมิน เพื่ อรั บ รางวั ล ความเป น เลิ ศ ด า นการบริ ห ารราชการแบบมีส ว นร ว มระดั บ
จังหวัด ประจําป 2553 ผลการประเมินโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมฯ ไดรับรางวัลความเปนเลิศดาน
การบริหารราชการแบบมีสวนรวมระดับดีเยีย่ ม
แนวทางการดําเนินงานตอไป
1. ควรใหมีการบริหารจัดการผันน้ําขามลุมน้ําหวยบางทรายใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเนนใหทุกภาคสวน
รวมมือประสานการดําเนินงาน
2. ใหมีแนวทางการขยายผลและตอยอดองคความรู เพื่อใหเกษตรกรมีอาชีพและรายไดที่มั่นคง มีภูมิคุมกัน
ที่ดเี พื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
3. ใหมีการเชื่อมโยงเครือขายในการสงเสริมและพัฒนาระบบตลาดสินคาการเกษตรรองรับโรงงานอาหาร
สําเร็จรูปที่ 3 (เตางอย)
4. สงเสริมใหมีการรวมกลุมเกษตรกร เพื่อการขยายผลสูเกษตรทฤษฎีใหม ขั้นที่ 2 และรวมมือกับแหลงทุน
ในการสงเสริมการตลาด สูทฤษฎีใหมขั้นที่ 3 ตอไป
ผลการดําเนินงาน ป 2555
1. งานพัฒนาแหลงน้ํา
ในป 2537 ดําเนินการกอสรางอางเก็บน้ําลําพะยังตอนบน ในพื้นที่อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ขนาด
ความจุ 4,000,000 ลูกบาศกเมตร เพื่อสงน้ําสนับสนุนพื้นที่การเกษตรประมาณ 4,600 ไร มีราษฎรไดรับ
ประโยชนรวม 507 ครัวเรือน และตอมาในป 2546 ไดกอสรางอุโมงคผันน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 เมตร
จากอางเก็บน้ําหวยไผ อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ลอดใตภูเขาภูบักดีมายังฝงจังหวัดกาฬสินธุ รวม
ระยะทางประมาณ 710 เมตร เพื่อสงน้ํามาสนับสนุนพื้นที่การเกษตรทางดานอําเภอเขาวง ประมาณ 12,000
ไร

2. การบริหารจัดการน้ํา
จัดตั้งกลุมผูใชน้ํา (กลุมพื้นฐาน) และไดพัฒนาใหเขมแข็งเปน “กลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน”
แลวเสร็จ 4 กลุม เมื่อป 2550 ประกอบดวยกลุมวังน้ําเย็น กลุมนาวี กลุมนาวี-กุดบอด และกลุมหนองเตาไห มี
รูปแบบการบริหารการใชน้ํา โดยมีคณะกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ําชลประทานจํานวน 8 คน ยึดหลักการ
บริหารงานแบบมีสวนรวมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในปงบประมาณ 2555 ไดดําเนินการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําโดยปรับปรุงแปลงนาใหแกเกษตรกร
รวมทั้งขุดบอบาดาลและขุดสระเก็บน้ําในพื้นที่นอกเขตชลประทาน และกอสรางกังหันลมสูบน้ําเพื่อการเกษตร
แนวทางการดําเนินงานตอไป
1. ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อใหทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงดานจัดการความรู ซึ่งจะทําใหเกิดชุด
องคความรูที่เปนระบบและมีระเบียบ เพื่อเปนบทเรียนและแรงบันดาลใจใหแกผูที่สนใจและคนรุนหลังตอไป
2. ขยายผลความสําเร็จ “เขาวงโมเดล” ไปสูพื้นที่ 17 อําเภอของจังหวัดกาฬสินธุ และจะขยายผลไปสูจังหวัด
และภูมิภาคอื่น ๆ ตอไป

ผลการดําเนินงาน ป 2556
1. แนวทางการบริหารจัดการน้ํา
มีการจัดประชุมเกษตรกรผูใชน้ํา เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับปริมาณน้ําและกําหนดพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม แผนการ
ใชน้ําในอางเก็บน้ํา และแผนการสงน้ํา โดยมีเจาหนาที่ชลประทานและเกษตรกร รวมติดตามการสงน้ํา และ
สภาพน้ําในแปลงเพาะปลูก โดยผันน้ําสวนเกินจากอางเก็บน้ําหวยไผ ประมาณ 6.50–8.00 ลานลูกบาศกเมตร
ทําใหมีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับทําการเกษตรเต็มพื้นที่
2. การดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา
ไดดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา (กลุมพื้นฐาน) ที่อยูในพื้นที่รับน้ําของโครงการอุโมงคผันน้ําลําพะยังภูมิพัฒนฯ
รวมทั้งสิ้น 138 กลุม และไดจัดตั้ง “กลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน” จํานวน 10 กลุม เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งในดานการมีสวนรวม ในป พ.ศ. 2556 โดยมีคณะกรรมการบริหารกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน
จํานวน 8 คน
3. การดําเนินการจุดสระเก็บน้ําประจําไรนา
พื้นที่การเกษตรที่ไดรับการพัฒนาใหทําการเกษตรตามแบบทฤษฏีใหม ในแปลงที่มีพื้นที่ตั้งแต 8 ไร ขึ้นไป จะ
ไดรับการขุดสระขนาด 1,250 – 4,000 ลูกบาศกเมตร เพื่อเปนแหลงน้ําตนทุนในระดับแปลงนา โดยกรม
ชลประทานไดดําเนินการขุดสระเก็บน้ําประจําไรนาตั้งแตป พ.ศ. 2539 จนถึงปงบประมาณ 2553 จํานวน 91
สระ และในปงบประมาณ 2555 กรมพัฒนาที่ดิน ไดสนับสนุนงบประมาณมาดําเนินการขุดสระเก็บน้ํา (Farm
Pond) ขนาด 1,260 ลูกบาศกเมตร จํานวน 680 สระ และถารวมกับหนวยงานอื่นที่ไดดําเนินการไวรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 800 สระ

