โครงการจัดหาน้ําชวยเหลือราษฎรนิคมสรางตนเองลําปาว
จังหวัดกาฬสินธุ
เรื่องเดิม
1. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริกับพลเอกเทียนชัย จั่นมุกดา ที่
พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ใหพิจารณาฟนฟูบูรณะสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาในเขตนิคมสรางตนเองลําปาว
จังหวัดกาฬสินธุ และหาแนวทางแกไขปญหาชวยเหลือราษฎรที่ไดรับความเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ําใน
การเกษตรกรรม และการอุปโภค-บริโภค จะใชวิธีการสูบน้ําจากจุดเดียวแนวเดียวจากต่ําไปสูงทางเดียวกัน
ไมได ตองทําทีละทอดใหทําอางพักน้ํากอน แลวสูบน้ําตอออกไปเปนทอดๆ มีทางใดหรือไม ที่จะใชวิธีการขุด
ลอกคลอง ใหเขาไปใกลจุดที่ตองการน้ํา
2. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให เลขาธิการ
กปร. (นายมนูญ มุกขประดิษฐ) พรอมเจาหนาที่ สํานักงาน กปร. และ กรมชลประทานเขาเฝาฯ ที่วังไกล
กังวล จั งหวั ด ประจวบคี รี ขัน ธ ในการนี้ มีพระราชดํ าริ เ พิ่ม เติ ม สรุ ป ความว า ให พิจ ารณาเร งดํ าเนิ น การ
ชวยเหลือราษฎรซึ่งทางราชการอพยพมาอยูบริเวณนี้ แตไมมีน้ํา ราษฎรตองเรรอนไปทํามาหากินที่อื่นถาทํา
โครงการใหพออยูไดราษฎรก็จะอาศัยทํากินในพื้นที่นี้ตลอดไป ภูมิประเทศในบริเวณนิคมสรางตนเองลําปาว
เปนเนิน การสูบน้ําขึ้นไปใสบอพักเลยจะมีความสูงมาก ทําใหเสียคาใชจายมาก แพงเกินไป ควรพิจารณาสูบน้ํา
สงไปตามรองหวยเดิม แลวกอสรางฝายกั้นน้ําตามความเหมาะสมของภูมิประเทศจะทําใหเก็บน้ําไวในรองหวย
ได ตอจากนัน้ คอยสูบตอไปใสบอพักบนสันเนินเปนระยะๆ ไมตองใหญ เพียง 2 เมตร ก็พอแลวปลอยกระจาน้ํา
ลงมารอบๆ บอไดเลย ราษฎรจะไดใชประโยชนไดทันที โดยใหสูบน้ําเปนชวงๆ อาจจะแบงเปน 3 ชวง และสูบ
ขึ้นเปนระยะๆ ในขณะเดียวกันก็จะเก็บกักน้ําไวในลําหวย ทําใหบอชุมชื้นเปนเหมือน Check Dam อีกดวย
ผลการดําเนินงาน ป 2540
กรมชลประทานไดกําหนดแผนการดําเนินงานโดยเรงดวน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. เปน
จํานวนเงิน 3,658,400 บาท โดยไดทําการขุดลอกลําน้ํา และหนองน้ําธรรมชาติ จํานวน 4 แหง
1. ขุดลอกลําหวยบง
2. ขุดลอกลําหวยดาน
3. ขุดลอกหนองดอนดู
4. ขุดลอกหนองโสกหิน
ประโยชนของโครงการ
โครงการนี้ จะเปนแหลงน้ําเสริมใหแกราษฎรในดานการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรในฤดูฝน ฤดูแลง
ใหกับราษฎร 185 หลังคาเรือน 4 หมูบาน 2 อําเภอ คือ อําเภอเมือง และอําเภอสหัสขันธุ จังหวัดกาฬสินธุ

ลําหวยบง กวาง 4 เมตร ยาวประมาณ 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลําหวยดาน กวาง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความจุประมาณ 36,000 ลูกบาศกเมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความจุ
ประมาณ 36,000 ลูกบาศกเมตร ซึ่งราษฎรไดรับประโยชนจํานวน 47 หลังคาเรือน ซึ่งราษฎรจะไดรับ
ประโยชน จํานวน 76 หลังคาเรือน

หนองดอนดู กวาง 4 เมตร ยาว 74 เมตร หนองโสกหิน กวาง 108 เมตร ยาว 156 เมตร ลึกเฉลี่ย 3
เมตร ความจุ 10,800 ลูกบาศกเมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความจุ 10,800 ลูกบาศกเมตร ซึ่งราษฎรไดรับ
ประโยชน 21 หลังคาเรือน ซึ่งราษฎรไดรับประโยชน 21 หลังคาเรือน
ผลการดําเนินงานป 2541
สํานักงาน กปร. ไดประสานกับหนวยราชการตางๆ เพื่อดําเนินการ ดังนี้
1. ไดดําเนินการเรงดวน ในการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กตามบริเวณที่มีศักยภาพ โดยการขุดลอกลําหวย และ
หนองน้ําธรรมชาติสาธารณะ จํานวน 4 แหง เสร็จสมบูรณ สามารถเก็บกักน้ําไดเต็มพื้นที่ ดังนี้
- ลําหวยบง บานปากลวย หมู 8 ตําบลโนนเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธุ จังหวัดกาฬสินธุ ความจุ 28,800
ลูกบาศกเมตร ราษฎรไดรับประโยชน จํานวน 47 ครัวเรือน
- ลําหวยดาน บานแกงนคร หมู 7 ตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธุ จังหวัดกาฬสินธุ ความจุ 36,000 ลูกบาศก
เมตร ราษฎรไดรับประโยชน จํานวน 76 ครัวเรือน
- หนองดอนดู บานดอนดู หมู 3 ตําบลภูสิงห อําเภอสหัสขันธุ จังหวัดกาฬสินธุ ความจุ 10,800 ลูกบาศก
เมตร ราษฎรไดรับประโยชน จํานวน 21 ครัวเรือน
- หนองโสกดิน บานโนนทอง หมู 4 ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ความจุ 48,195 ลูกบาศกเมตร
ราษฎรไดรับประโยชน จํานวน 41 ครัวเรือน
ประโยชนของโครงการ
ราษฎรนิคมสรางตนเองลําปาว จํานวน 21 หมูบาน 3 ตําบล 2 อําเภอ เปนจํานวนประมาณ 7,289
คน 1,360 ครัวเรือน เป นราษฎรที่ไดรับ ผลกระทบจากการกอสรางอางเก็บน้ําลําปาว โดยทางราชการ
ชวยเหลือจัดที่อยูอาศัยและที่ทํากินใหใหมบริเวณพื้นที่ริมขอบอางเก็บน้ําลําปาวฝงซายซึ่งเปนที่สูง และเปนลูก
เนินสลับซับซอน ใหครอบครัวละ 1.5 ไร

หนองน้ําธรรมชาติที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุง โดยการขุดลอก สามารถกักเก็บน้ําไดเต็มเปนประโยชนตอ
ราษฎร และสนับสนุนพื่นที่การเกษตรในบริเวณใกลเคียง
ผลการดําเนินงาน ป 2542
1. งานกอสรางสถานีสูบน้ํา
ดําเนินการกอสรางสถานีสูบน้ํา 2 แหง และสถานีสูบทอย 1 แหง อาคารควบคุม 2 แหง บอพักน้ํา 14
แหง ทอสูบน้ํายาว 11,783 เมตร และทอสงน้ํายาว 14,438 เมตร
ประโยชนของโครงการ
1. ทําใหราษฎรจํานวน 14 หมูบาน 982 ครัวเรือน 4,844 คน ไดมีน้ําไวใชในการเกษตร เลี้ยงสัตว และ
อุปโภค บริโภค
2. เปนการจัดหาน้ําเพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 1,964 ไร
2. งานขุดสระน้ําประจําไรนา
ดําเนินการขุดสระน้ําขนาดพื้นที่ประมาณ 1 ไร กวาง 40 ม.ยาว 40 ม. ลึก 4 ม. ความจุ 4,768 ม
3
จํานวน 100 สระ สามารถเก็บกักน้ําฝนได และราษฎรมีน้ําไปใชประโยชนทางการเกษตร
ประโยชนของโครงการ
1. เปนแหลงเก็บกักน้ําขนาดเล็ก เพือ่ รองรับน้ําฝนและเก็บกักไวใชในการเกษตรและการอุปโภค บริโภค
ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนโดยตรง จํานวน 22 หมูบาน 500 คน 100 ครัวเรือน
2. เปนแหลงเก็บกักน้ําสํารองไวใชสนับสนุนพื้นที่การเกษตรไดประมาณ 735 ไร
3. งานพัฒนาแหลงน้ําผิวดิน
ดําเนินการกอสรางฝายทดน้ําหวยบง บานปากลวย จํานวน 2 แหง พรอมขุดลอก และกอสรางฝายทด
น้ําหวยเสือเตน บานหวยเสือเตน จํานวน 5 แหง พรอมขุดลอก ขุดลอกหวยบง บานโคกศาลาทอง ขุดลอก
หวยเสือเตน ต.โนนน้ําเกลี้ยง และ ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะประจําหมูบานโคกใหญ
ประโยชนของโครงการ
1. เป นการปรั บปรุ งแหล งน้ํ าผิ ว ดิน ใหส ามารถเก็บกักน้ํ าได มากขึ้นและเปน แหลงน้ําใหร าษฎรได ใช
สําหรับการเกษตร การประมง และอุปโภคบริโภค จํานวน 778
2. เปนแหลงน้ําสนับสนุนพื้นที่การเกษตรไดประมาณ 5,168 ไร

ผลการดําเนินงาน ป 2543 พัฒนาแหลงน้ํา เพื่อชวยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ที่ 2 โดยดําเนินการปรับปรุง
อางเก็บน้ํา 2 แหง คือ
1. อางเก็บน้ํานาไรเดียว กักเก็บน้ําไดประมาณ 150,000 ลูกบาศกเมตร สงน้ําสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได 100 ไร
2. อางเก็บน้ําหวยดาน กักเก็บน้ําไดประมาณ 520,000 ลูกบาศกเมตร สงน้ําสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได 600 ไร

สถานีสูบน้ําที่สูบน้ําจากอางเก็บน้ําลําปาวสูระบบบอพักน้ําในพื้นที่เปาหมาย 14 หมูบาน

บอพักน้ําที่พรอมจะสงน้ําใหราษฎรใชอุปโภค-บริโภคในครัวเรือน
ผลการดําเนินงาน ป 2544
1. พัฒนาแหลงน้ําชวยเหลือราษฎรไปแลวบางสวน ดังนี้
1.1 ขุดลอก ปรับปรุงหนองน้ําธรรมชาติสาธารณะ และลําหวยในบริเวณที่มีศักยภาพใหสามารถเก็บกักน้ําได
มากขึ้น จํานวน 5 แหง
1.2 ขุดลอกลําหวยบง ลําหวยเสือเตน ขุดสระน้ําประจําไรนา 100 สระ
1.3 กอสรางสถานีสูบน้ําจากอางเก็บน้ําลําปาว จํานวน 2 สถานี พรอมระบบทอสงน้ําและจายน้ําใหหมูบาน
จํานวน 14 หมูบาน ในเขตพื้นที่ที่ 3
1.4 ขุดสระน้ําประจําไรนาใหแกราษฎรเพิ่มเติม จํานวน 52 สระ

ราษฎรดําเนินการกอสรางระบบสงน้ําไปยังที่ดินของตนเอง

ผลการดําเนินงาน ป 2545 คณะทํางานดําเนินการดังนี้
1. แบงพื้นที่สําหรับจัดตั้งสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบจายน้ําออกเปน 3 พื้นที่ คือ
1.1 พื้นที่บริเวณตําบลขมิ้น และตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ
1.2 พื้นที่บริเวณตําบลนิคม ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ จะดําเนินการกอสรางสถานีสูบน้ําในป 2546
สามารถจายน้ําอุปโภค-บริโภค ให 9 หมูบาน ประชากร 735 ครัวเรือน รวม 3,438 คน
1.3 พื้นที่บริเวณตําบลภูดิน อําเภอเมือง ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 สามารถ
จายน้ําอุปโภค-บริโภค ใหหมูบาน 14 หมูบาน ประชากร 973 ครัวเรือน รวม 4,824 คน
2. งานขุดลอกหนองน้ําและสระน้ําประจําไรนาในป 2545 คณะทํางานโครงการฯ ดําเนินงาน
2.1 ขุดลอกลําหวยยางอึ่ง ความจุเพิ่มขึ้น 44,200 ลูกบาศกเมตร ชวยเหลือราษฎร จํานวน 348 ครัวเรือน
2,094 คน
2.2 ขุดลอกสระน้ําโรงเรียนบานสิงหสะอาด พรอมระบบไดความจุเพิ่มขึ้น 22,280 ลูกบาศกเมตร
2.3 ขุดสระน้ําประจําไรนา ขนาด 3,700 ลูกบาศกเมตร จํานวน 76 สระ ในพื้นที่อําเภอสหัสขันธ และอําเภอ
เมือง รวม 10 หมูบาน
ประโยชนของโครงการ
ทําใหราษฎรในพื้นที่ 3 จํานวน 14 หมูบาน มีน้ําใชเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเปนการสนับสนุน
ระบบการทําประปาหมูบาน อีกทั้งยังเปนการสรางสรรคกระตุนใหราษฎรมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และ
รวมเปนเจาของระบบสูบน้ํา ระบบทอสงน้ํา เพื่อใหราษฎรสามารถดูแลจัดการภายในชุมชนตอไปได
สํานักงาน กปร. ดําเนินการติดตามการใชน้ําจากสถานีสูบน้ําของราษฎร พบวาราษฎร จํานวน 3
หมูบาน ไดใชน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรในครัวเรือน ซึ่งสามารถลดคาใชจายในการจัดซื้อน้ํา
เปนจํานวน 500 บาทตอเดือน โดยราษฎรยินดีเสียคาสูบน้ําและการจัดการเปนจํานวน 5 บาทตอลูกบาศก
เมตร ทําใหมีคาใชจายน้ําเพียงเดือนละ 200 บาท

โรงสูบน้ําสูบน้ําจากอางเก็บน้ําลําปาวเพื่อเปนแหลงน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค และปลูกผักสวนครัว

งานขุดลอกสระน้ําโรงเรียนบานสิงหสะอาด งานขุดลอกลําหวยยางอึ่ง

การสอบถามความตองการของราษฎรในพื้นที่โครงการฯ พบวา ราษฎรสวนใหญตองซื้อน้ําอุปโภค-บริโภค
เฉลี่ยเดือนละ 500 บาท
ผลการดําเนินงาน ป 2546
กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางสถานีสูบน้ําเพิ่มเติม จํานวน 2 แหง กอสรางและปรับปรุงบอ
พัก-จายน้ํา รวม 9 แหง วางทอเหล็กสงน้ําจากสถานีสูบน้ําที่ 1 ไปยังสถานีสูบน้ําที่ 2 และไปยังบอพักน้ําตาม
หมูบานตางๆ รวมระยะทาง 17.3 กิโลเมตร
ประโยชนของโครงการ
ทําใหราษฎรในเขตตําบลนิคมและตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 9 หมูบาน
726 ครัวเรือน 3,678 คน มีน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในระดับครัวเรือนอยางพอเพียง

เปนการพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําผิวดิน ใหสามารถเก็บกักน้ําไดมากยิ่งขึ้นตามศักยภาพ เพื่อเปนแหลงน้ําให
ราษฎรไดใชสําหรับการเกษตรกรรม และอุปโภคบริโภครวมทั้งเปนแหลงน้ําสนับสนุนพื้นที่การเกษตร

สามารถแกไขปญหาใหราษฎรในหมูบานที่ไมมีแหลงน้ํา มีน้ําใชอุปโภคบริโภค และระบบประปาที่ขาดแคลน
น้ําในชวงฤดูแลง ราษฎรมีน้ําใชอุปโภคบริโภค อยางเพียงพอตลอดป และมีน้ําสําหรับการทําการเกษตร

