โครงการพัฒนาลุมน้ําลําพะยังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.กาฬสินธุ

พระราชดําริ
เมื่อวันที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯไดเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎร
บานกุดสิม ตําบลคุมเกา อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ และเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร สภาพถูมิประเทศ
ลําพะยังที่บานกุดตอแกน และที่บริเวณอางเก็บน้ําหวยสายนาเวียง ตําบลคุมเกา อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ได
พระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ และ กอสรางอางเก็บน้ําลําพะยังตอนบน
(หวยวังคํา) บานดงหมู ตําบลคุมเกา บานนาวี ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง เพื่อชวยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่
ดังกลาว ใหมีน้ําใชทําการเกษตรและอุปโภคบริโภคตลอดป นอกจากนี้ยังสามารถบรรเทาอุทกภัย ในพื้นที่
ตอนลางไดอีกสวนหนึ่ง และเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทาน
พระราชดําริใหกรมชลประทานพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาลุมน้ําพะยังตอนบน อําเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ ที่กรมชลประทานไดกอสรางเขื่อนเก็บกักน้ําขนาดความจุ ๓.๕ ลานลูกบาศกเมตร พรอม
อาคารประกอบเสร็จ และในป พ.ศ.๒๕๓๙ จะเริ่มดําเนินการกอสรางระบบสงน้ําชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูก
ประมาณ ๒,๕๐๐ ไร ดังนี้
๑) ควรพิจารณากอสรางขยายพื้นที่สงน้ํา พรอมทั้งขุดสระเก็บน้ําประจําไรนา สําหรับน้ําเพิ่มเติมจาก
ระบบท อส ง น้ํ า ดั งกล า วตามแนวทฤษฎี ใ หม เพื่ อ ให ส ามารถขยายพื้ น ที่ รั บ น้ํ า ชลประทาน ช ว ยเหลื อการ
เพาะปลูกราษฎรหมูบานตางๆ ในเขตตําบลคุมเกาและตําบลสงเปลือย รวมทั้งพื้นที่บริเวณใกลเคียง ซึ่งปจจุบัน
มีสภาพแหงแลงขาดแคลนน้ําทําการเกษตร และอุปโภค และ บริโภคเปนอยางมาก
๒) ควรพิจารณาการกอสรางโครงการอางเก็บน้ําหวยไผ ตําบลกกตูม อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
พรอมทั้งกอสรางระบบผันน้ําเพิ่มเติมใหแกอางเก็บน้ําลําพะยังตอนบน ซึ่งมีปริมาณน้ําตนทุนจํากัด แตมีพื้นที่
เพาะปลูกที่ประสบปญหาขาดแคลนน้ําทําการเกษตรเปนจํานวนมาก เมื่อดําเนินการแลว จะสามารถมีน้ําสง
ชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของโครงการอางเก็บน้ําลําพะยังตอนบน ไดเพิ่มมากขึ้น
๓) ควรพิจารณาขุดลอกลําหวยตาง ๆ พรอมทั้งกอสรางอาคารบังคับน้ําในลําหวย เพื่อเก็บน้ํานอน
คลองไวใหราษฎรบริเวณริมสองฝงใชประโยชนไดตลอดป และสามารถรับน้ําเพิ่มเติมจากระบบทอสงน้ําจาก
อางเก็บน้ําลําพะยังตอนบนไดตามความเหมาะสม
๔) ควรพิจารณากอสรางอาคารบังคับน้ํา ในลําพะยังเปนชวง ๆ ในลักษณะขั้นบันได ตามความ
เหมาะสม เพื่อกักเก็บน้ําใหราษฎรบริเวณสองฝงใชทําการเกษตรและอุปโภค – บริโภค ไดตลอดป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงฤดูแลงที่มีปญหาขาดแคลนน้ําเปนอยางมาก

ตอมาเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราช
วโรกาสให อธิ บ ดี กรมชลประทานและเลขาธิ การ กปร. นํ าคณะเจ าหน า ที่กรมชลประทานและกปร. เข า
เฝาทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงาน ความกาวหนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วังไกลกังวล หัวหิน ไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับงานชลประทานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนาลุมน้ําพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ ใหกรมชลประทานดําเนินการดังนี้
๑) ใหกอสรางอุโมงคผันน้ําจากอางเก็บน้ําหวยไผ อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มาสงใหกับพื้นที่
เพาะปลูกในเขตอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ โดยใหเกิดผลกระทบตอพื้นที่ของกรมปาไมนอยที่สุด และหาก
การกอสรางไปทําใหพื้นที่ของกรมปาไมเสียหาย ใหทําการเพาะปลูกทดแทนใหกรมปาไมดวย
๒) ระบบสงน้ําของอางเก็บน้ําหวยไผ ที่จะสงน้ําดวยระบบทอสงน้ําใหกับพื้นที่ดานทายอางเก็บน้ําหวย
ไผ ใหพิจารณารูปแบบใหมที่ประหยัดกวานี้ เนื่องจากสงน้ําใหพื้นที่ไดเปนพื้นที่แคบ ๆ ขนาน ไปกับลําหวยไผ
เทานั้น เชนทําเปนฝายทดน้ําแบบถูกๆ เปนชวงๆ ในลําหวยไผและปลอยน้ํารินๆ จากอางเก็บน้ําหวยไผลงมา
เติมหนาฝายแทน
๓) ใหยกระดับเก็บกักน้ําของอางเก็บน้ําลําพะยังตอนบน อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ใหเก็บน้ําได
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากในบริเวณนี้ ไมมีแหลงเก็บกักน้ําขนาดใหญอยูเลย เมื่อยกระดับเก็บกักขึ้นแลวหาก
ปริ ม าณน้ํ า ไม เ ต็ ม อ า งฯ ให พิ จ ารณาต อ ท อ ผั น น้ํ า จากอุ โ มงค ผั น น้ํ า จากอ า งเก็ บ น้ํ า ห ว ยไผ ม าเติ ม ให เ ต็ ม
ถาสามารถตอทอมาได

ตอมาเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริ
เพิ่มเติ ม ณ วั งไกลกังวล หั ว หิน “นอกจากนี้ ยั งมีพื้น ที่ ที่กาฬสิน ธุ ลํ าพะยังเปน โครงการที่ทรงถือว าเป น
ชัยพัฒนาจริงๆ เพราะทรงเริ่มทําตั้งแตไมมีน้ํา ตองใชน้ําคางทําการเกษตร ไมไดผลผลิตเลย ทรงเสด็จดวย
รถยนตทอดพระเนตร เห็นขาวเปลือกที่ชาวบานเก็บเกี่ยวนํามาตากไว ไมมีเมล็ดขาวเลย ก็เริ่มพัฒนาลําพะยัง
ใหมีน้ําเก็บกักน้ําได จนปจจุบันราษฎรมีอาชีพ มีฐานะ จึงถือไดวาเปนชัยพัฒนา”
๑. การดําเนินงานในสวนตาง ๆ ของกรมชลประทาน
๑.๑ งานที่ไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ
อางเก็บน้ําลําพะยังตอนบน มีอาคารหัวงานเปนลักษณะทําบนดิน (พิกัด ๔๘ QVD 117-419 ตามแผนที่
มาตราสวน ๑:๕๐,๐๐๐ ระวาง 5842 III ชุด L7018 ) กวาง ๘ เมตร สูง ๑๖ เมตร ยาว ๗๒๕ เมตร เริ่มกอสรางป
๒๕๓๘ เสร็จเรียบรอย และสามารถเก็บกักน้ําไดในป ๒๕๓๘ เต็มตามความจุของอางฯ ๓.๕๐ ลาน ลูกบาศกเมตร

กอสรางระบบทอสงน้ําสายใหญฝงซายยาว ๕ กิโลเมตร ดําเนินการแลวเสร็จในป 2540 และกอสราง
ระบบทอสงน้ําสายใหญฝงขวายาว ๒.๗๕ กิโลเมตร พรอมทอสงน้ําสายซอยจํานวน ๔สาย ความยาวประมาณ
๗.๐๐ กิโลเมตร ดําเนินการแลวเสร็จในป ๒๕๔๑ (ในเขตพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําลําพะยังตอนบนประมาณ
๔,๖๐๐ ไร)
ขุดสระเก็บน้ําประจําไรนา ขนาดความจุประมาณ ๕,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร (ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนา
ลุมน้ําลําพะยังตอนบนประมาณ ๑๖,๖๐๐ ไร) รวมขุดสระตั้งแตป ๒๕๓๙-๒๕๔๙ เสร็จไปแลวจํานวน ๑๑๔
สระ โดยอยูในเขตพื้นที่รับน้ําของอางเก็บน้ําลําพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๓๗ สระ และอยูใน
เขตพื้นที่รับน้ําของโครงการอุโมงคผันน้ําจากอางเก็บน้ําหวยไผ ลงสูพื้นที่ทําการเกษตรในเขตอําเภอเขาวง อัน
เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ๗๗ สระพร อ มทั้ ง ดํ า เนิ น การยกระดั บ เก็ บ กั ก น้ํ า ของอ า งเก็ บ น้ํ า ลํ า พะยั ง
ตอนบน อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ขึ้นอีก ๐.๘๐ เมตร ทําใหสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก ๐.๕๐ ลาน
ลูกบาศกเมตร รวมอางเก็บน้ําแหงนี้สามารถเก็บกักน้ําไดทั้งหมดประมาณ ๔.๐๐ ลานลูกบาศกเมตร
รวมทั้งเตรียมงานเบื้องตนเพื่อทําการกอสรางอุโมงคผันน้ํา จากอางเก็บน้ําหวยไผ จังหวัดมุกดาหาร
มาลงพื้นที่โครงการพัฒนาลุมน้ําพะยังตอนบน จังหวัดกาฬสินธุ ไดแกการกอสรางถนน เพื่อเขาทําการกอสราง
อุโมงคผันน้ําฯ ทั้งจากฝงจังหวัดกาฬสินธุมาเชื่อมกับปลายอุโมงค และจากฝงจังหวัดมุกดาหาร มาเชื่อมกับ
ปากทางเขาอุโมงค โดยดําเนินการกอสรางถนนเขาอุโมงคผันน้ําฝงจังหวัดกาฬสินธุ ๔.๙๐๕ กิโลเมตร และฝง
จั งหวั ด มุ กดาหาร ๔.๘๑๐ กิโ ลเมตร แล ว เสร็ จ ในป ๒๕๔๘ ดํ าเนิ น การกอ สร างอุ โ มงคผั น น้ํ าและอาคาร
ประกอบโดยเริ่มกอสรางในป ๒๕๔๖ ผลงานขณะนี้ ๑๐๐%
๑.๒ งานที่อยูระหวางดําเนินการและจะดําเนินการในปตอไป
๑.๒.๑ กอสรางระบบสงน้ําโดยทอสงน้ําใหพื้นที่โครงการที่รับน้ําจากอุโมงคผันน้ําจากอางเก็บน้ําหวย
ไผประกอบดวยทอสงน้ําสายใหญฝงซายความยาว ๘.๓๐๐ กิโลเมตรและทอสงน้ําสายซอยจํานวน ๑๑ สาย
ความยาว ๒๕.๒๗๐ กิโลเมตร ในพื้นที่โครงการประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร (สั่งลงงานแลวเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม
๒๕๔๙ อายุสัญญา ๕๐๐ วัน ผลงานปจจุบันไดประมาณ ๖๖ % )
๒. ขั้นตอนและวิธีการในการดําเนินการสงน้ํา
ทําการสงน้ําโดย จัดประชุมเกษตรกรผูใชน้ํา เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับปริมาณน้ําของอางเก็บน้ําแผนการสงน้ํา
และกําหนดพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมตามปริมาณน้ําที่คาดการณจากแผนการใชน้ําในอางเก็บน้ําและแผนการ
สงน้ํา กําหนดวันเริ่มตนและสิ้นสุดฤดูกาลสงน้ํา ทําความเขาใจและนัดหมายวิธีการขอน้ํา การรวมติดตามการ
สงน้ําประจําฤดูกาล ซึ่งโดยทั่วไปจะสงน้ําตามคําขอ และสงน้ําใหพื้นที่เพาะปลูกปลายทอสงน้ํากอน แลวจึง
สลับมาสงใหกับพื้นที่เพาะปลูกตนทอสงน้ํา โดยมีเจาหนาที่ชลประทานและเกษตรกร รวมติดตามการสง
น้ํา จากนั้นสํารวจความกาวหนา กิจกรรมการเพาะปลูก และสภาพน้ําในแปลงเพาะปลูก รายงานใหฝายฯ
ทราบ เพื่อวิเคราะหและคํานวณปริมาณน้ําที่จะตองปรับแผนและสงจริงในสนาม

