โครงการพัฒนาแหลงน้ําสองฝงลําน้ําชีอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
จังหวัดขอนแกน
เรื่องเดิม
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดําริ ณ
จังหวัด ขอนแกน สรุป ความว า ลํ าน้ํ าชี ในฤดูน้ํ าหลาก น้ําทวมพื้นที่สองฝ งซึ่งเป นหว ย หนอง บึงและพื้น ที่
สาธารณะมาก เมื่อถึงเวลาน้ําลด น้ําที่ทวมพื้นที่ดังกลาวก็ลดตามไปดวย ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําตามเดิม
ใหพิจารณาหาวิธีเก็บกักน้ําใหอยูในพื้นที่ เพื่อใชประโยชนในการเพาะปลูก
ตอมาเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดพระราชทานพระราชดําริ เพิ่มเติม ณ จังหวัดขอนแกน
ใหสํารวจพื้นที่อางรอบๆจังหวัดขอนแกน เพื่อพิจารณาขุด ลอก อางเก็บน้ําเสริมคันดิน กั้นน้ําใหสู ง เพื่อให
สามารถเก็บกักน้ําในฤดูฝนไดมากซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนในการทํานาปรังได รวมทั้งชวยปองกันน้ําทวม
ตัวเมืองขอนแกนในฤดูที่มีฝนตกหนัก นอกจากนั้นสามารถจะนําน้ํามาใชในโครงการเกษตรน้ําฝนตามแนว
ทฤษฎีใหมได
สถานที่ตั้ง
ตําบล บานโตน อําเภอ พระยืน จังหวัด ขอนแกน
ผลการดําเนินงาน ป 2541
1. โครงการขุดลอกหนองกุดโดก ตําบลบานโตน อําเภอพระยืน โดยการขุดลอกหนองน้ําธรรมชาติขนาดพื้นที่
130 ไร ซึ่งเมื่อแลวเสร็จสามารถเก็บกักน้ําไดประมาณ 1,500,000 ลูกบาศกเมตร สนับสนุนพื้นที่การ
เกษตรกรรมไดประมาณ 2,000 ไร

งานขุดลอกหนอง ขนาดกวาง 40 เมตร ลึก 3.00 เมตร ความยาว 4,334 เมตร
ในพื้นที่ 130 ไร ปริมาณดิน 378,090 ลูกบาศกเมตร พรอมอาคารประกอบ 14 แหง
2. โครงการขุดลอกหนองเบ็น ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี โดยการขุดลอกหนองน้ําขนาดความกวาง 80
เมตร ยาว 1,624 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.60 เมตร ใหสามารถเก็บกักน้ําเมื่อรวมกับของเดิมไดประมาณ 5,120,000
ลูกบาศกเมตร ซึ่งจะสามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรไดประมาณ 1,500 ไร

ขุดลอกหนองเบ็น ปริมาณ 476,330 ลูกบาศกเมตร และกอสรางบันไดหินกอสราง 3 แหง กวางแหงละ 3 เมตร
ผลการดําเนินงาน ป 2542
1. ขุดลอกอางเก็บน้ําแกงละวา ประกอบดวย
- ขุดลอกอางฯแกงละวา 1 บานหัวชาง ขนยายดินปริมาณ 112,640 ม3
- ขุดลอกอางฯ แกงละวา 2 บานปาแดง ขนยายดินประมาณ 121,600 ม3
- ขุดลอกอางฯ แกงละวา 3 บานชีกคอ ขนยายดินปริมาณ 92,160 ม3 รวม 3 แหง สามารถเก็บกักน้ําไดเต็ม
ตามศักยภาพและราษฎรไดมีการนําน้ําไปใชในการเกษตรได
2. โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหนองกองแกว ประกอบดวย
- งานขุดลอกอางเก็บน้ําหนองกองแกว 2 บานหนองหวาย ขนยายดินพรอมเกลี่ยปริมาณ 45,163 ม3
- งานขุดลอกอางเก็บน้ําหนองกองแกว 3 บานทาขอย ขนยายดินพรอมเกลี่ยปริมาณ 75,962 ม3 รวม 2 แหง
3. โครงการขุดลอกหนองออวัด ปริมาณดิน 60,866 ม3 ขนาดกวาง 100 ม. ยาว 217 ม. ลึก 3.50 ม.
สามารถเก็บกักน้ําฝนไดแลวประมาณ 20% ของความจุ
4. โครงการขุดลอดหนองเมย ปริมาณดิน 76,024 ม3 ขนาดกวาง 125 ม.ยาว 216 ม. ลึก 3.50 ม.
5. โครงการขุดลอกหนองตะกลา ขนาดกวาง 66 ม. ยาว 272 ม. ลึก 3.50 ม. พรอมอาคารประกอบ
6. โครงการขุดลอกหวยวังขุมปูน ขนาดกวาง 18 ม. ยาว 5,500 ม. ลึก 3 ม.
ประโยชนของโครงการ
เปนการพัฒนาปรับปรุงหนองน้ําธรรมชาติใหมีการเก็บกักน้ําไดมากยิ่งขึ้น และราษฎรมีน้ําไวใชในการ
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว และอุปโภคบริโภคไดโดยตรง จํานวน 11 หมูบาน 1,524 ครัวเรือน 6,536 คน และเปน
แหลงเก็บกักน้ําสํารองไวสนับสนุนพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,243 ไร รวมทั้งใชในโครงการเกษตรน้ําฝนตาม
แนวทฤษฏีใหม
ผลการดําเนินงาน ป 2543
สําหรับในป 2543 อยูระหวางดําเนินงานพัฒนาแหลงน้ําเพิ่มอีก 3 โครงการ คือ
1. ขุดลอกและกอสรางฝายหวยน้ําลัด บานหนองผักตบ ตําบลโนนสมบูรณ กิ่งอําเภอบานแฮด โดยการขุด
ลอกปริ มาณดิน ประมาณ 215,900 ลู กบาศกเมตร และกอสรางฝายคอนกรีต เพื่อใหสามารถเก็บกักน้ํ า
300,000 ลูกบาศกเมตร สามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได 1,000 ไร

2. ขุดลอกและกอสรางฝายอางเก็บน้ําบึงแกงน้ําตอน บานกุดกวาง ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง โดยการขุด
ลอกอางเก็บน้ําขนาดกวาง 100 เมตร ยาว 2,108 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร เสริมคันดินและอาคารระบายน้ําลน
ซึ่งจะเก็บกักน้ําไดเพิ่มขึ้น จํานวน 5.8 ลานลูกบาศกเมตร และสามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรไดประมาณ
2,500 ไร
3. กอสรางประตูระบายน้ําบึงกุดเคา โดยกอสรางทํานบดินยาว 146.5 เมตร สูง 4.4 เมตร และบานระบาย
ขนาด 2-2 X 2 เมตร กักเก็บน้ําไดประมาณ 21 ลานลูกบาศกเมตร และสามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได
ประมาณ 5,700 ไร

อางเก็บน้ําบึงแกงน้ําตอน บานกุดกวาง หมูที่ 3 ตําบลเมืองเกาฝายหวยน้ําลัด ตําบลโนนสมบูรณ กิ่งอําเภอ
บานแฮด กักเก็บน้ําไดประมาณ 5.8 ลานลูกบาศกเมตร กักเก็บน้ําไดประมาณ 300,000 ลูกบาศกเมตร
ผลการดําเนินงาน ป 2544
คณะทํางานพิจารณาแนวทางการดําเนินงานที่จะกักเก็บน้ําจากแมน้ําชีไวตามหนองน้ําธรรมชาติ และอางเก็บ
น้ําที่อยูในบริเวณสองฝงลําน้ําชี ไดเริ่มดําเนินงานตั้งแตป 2541 มีเปาหมายการขุดลอกและพัฒนาแหลงน้ํา
ธรรมชาติ จํานวน 34 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 17 โครงการ
ประโยชนของโครงการ
สามารถกักเก็บน้ําไดรวม 58.65 ลานลูกบาศกเมตร ชวยเหลือพื้นที่การเกษตร 31,984 ไร

การพัฒนาแหลงน้ําสองฝงลําน้ําชี จะดําเนินการทั้งสรางฝายและการขุดลอก เพื่อบรรเทาน้ําทวมและเพื่อ
การเกษตรในฤดูแลง

ผลการดําเนินงาน ป 2545
เริ่มดําเนินงานตั้งแตป 2541 มีเปาหมายการขุดลอกและพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน 34
โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 24 โครงการ สามารถกักเก็บน้ําไดรวม 58.65 ลานลูกบาศกเมตร
ประโยชนของโครงการ
เพื่อชวยเหลือพื้นที่การเกษตร 31,984 ไร อยูระหวางการดําเนินการในป 2545 จํานวน 5 โครงการ
ไดแก โครงการขุดลอกหนองวัดบัว หนองปลาชอน หนองหวยบง หนองโสกปลาเขง และกุดหมากเทง

สภาพน้ําทวมในฤดูฝนในพื้นที่สองฝงลําชี และการดําเนินการกอสรางในฤดูฝนทําไดลําบาก

การดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําโดยการขุดลอกและการกอสรางอาคารรับน้ําเพื่อบรรเทาน้ําทวม
และสามารถกักเก็บน้ําใชในฤดูแลง

คณะทํางานดําเนินการสํารวจพื้นที่และความตองการของราษฎรเพื่อจัดทําแปลงสาธิตและสงเสริมการใชน้ํา
เพื่อการเกษตรตามความตองการของราษฎรนอกจากนี้ยังใชเปนแหลงน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปา
ผลการดําเนินงาน ป 2548
สํานั กงาน กปร. รว มกับกรมชลประทานและกองทัพภาคที่ ๒ ไดสํ ารวจสภาพพื้น ที่ตั้ งแตป พ.ศ.
๒๕๔๐ และวางแผนการพัฒ นาแหล ง น้ํ าบริ เ วณสองฝ ง ลํ า น้ํ า ชี ใ นเขตจั งหวั ด ขอนแก น จํ า นวน ๓๔ แห ง
ลักษณะการดําเนินงานเปนการขุดลอกหนองน้ําเดิมและกอสรางอาคารรับน้ําเขาหนอง และการยกระดับน้ํา
โดยการสรางฝายเพื่อทดน้ําใหสูงขึ้นเปนการเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ําใหมากขึ้น ทั้งนี้ไดกอสรางแลวเสร็จ ๒๙
แหง สามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ําบริเวณพื้นที่ลุมน้ําลําชีไดทั้งสิ้น ๔๑,๓๕๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร มีพื้นที่รับ
ประโยชนทั้งหมด ๒๘,๒๗๓ ไร นอกจากนี้ กรมชลประทานมีแผนงานที่จะดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําอีก ๕
แห ง ซึ่ ง จะสามารถเพิ่ ม ปริ ม าณการเก็ บ กั ก น้ํ า ได ๑,๗๔๕,๐๐๐ ลู ก บาศก เ มตร มี พื้ น ที่ รั บ ประโยชน
จํานวน ๓,๐๕๙ ไร

สภาพลําน้ําชี และตัวอยางโครงการพัฒนาแหลงน้ําสองฝงลําน้ําชี ราษฎรสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงปลา
ในกระชัง (หนองเบ็น ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน)
ประโยชนของโครงการ
ในการดําเนินงานตามโครงการกอใหเกิดประโยชน ๒ ประการ คือ
๑. เปนแกมลิงปองกันน้ําทวมตัวเมืองขอนแกนในฤดูฝน
๒. เก็บกักน้ําในฤดูฝนสําหรับเปนแหลงน้ําตนทุนนํามาใชประโยชนในดานการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในฤดูแลง
ทั้งนี้ สํานักงาน กปร. ไดประสานจังหวัดขอนแกนและกรมวิชาการเกษตรสงเสริมสนับสนุนการนําน้ํา
ไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพดานการเกษตร เพื่อใหการสนองพระราชดําริในดานการพัฒนาแหลงน้ํา
ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอราษฎรอยางตอเนื่อง คือ สามารถเพิ่มผลผลิตดานการเกษตร รายไดและทําใหราษฎรมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตการเกษตรในพื้นที่ ๖
โครงการ ไดแก
๑. บึงแกงน้ําตอน
พื้นที่ทําการเกษตร
๑,๐๐๐
ไร
๒. หนองกุดโดก กุดพาน
พื้นที่ทําการเกษตร
๒,๐๐๐
ไร

๓.
๔.
๕.
๖.

อางเก็บน้ําหวยยาง
พื้นที่ทําการเกษตร
๕,๐๐๐
ไร
แกงละวา ๑
พื้นที่ทําการเกษตร
๑,๘๐๐
ไร
แกงละวา ๒
พื้นที่ทําการเกษตร
๒,๐๐๐
ไร
บึงละหานนา
พื้นที่ทําการเกษตร
๑๑,๐๐๐
ไร
โดยส ง เสริ ม ให เ กษตรกรรู จั ก ใช วั ส ดุ ใ นท อ งถิ่ น ทํ า ปุ ย น้ํ า หมั กชี ว ภาพ ปุ ย คอก และการปลู ก พื ช
หมุนเวียน เพื่อการปรับปรุงบํารุงดินและเพิ่มมูลคาผลผลิต โดยใชเทคโนโลยีการผลิตที่ปลอดภัยและเกื้อกูล
สิ่งแวดลอม
แนวทางการดําเนินงานตอไป
๑. แหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนาแลว สวนราชการที่เกี่ยวของควรเขามารวมกันทํางานแบบบูรณาการ โดย
สงเสริมอาชีพดานการเกษตร เชน การสนับสนุนพันธุพืชพันธุสัตว การพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน การปลูกหญา
แฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา การสาธิตการทําปุยคอก ปุยหมัก พรอมทั้งฝกอบรมใหความรูดานการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร เปนตน เพื่อใหราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงและมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
๒. สนั บ สนุ น ใหศูน ยบ ริ การถายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจําตํ าบลเปน ศูน ยถายทอดความรู ด าน
การเกษตรตามแนวพระราชดําริใหราษฎรที่สนใจสามารถมาศึกษาหาความรูเพื่อนําเอาไปปฏิบัติในที่ดินของ
ตนเองตอไป
๓. สนับสนุนการปลูกพืชพลังงานทดแทน อาทิเชน การปลูกไม ๓ อยางแตใหประโยชน ๔ อยาง ไดแก ไมผล
ไมใชสอย ไมเศรษฐกิจ ซึ่งเกษตรกรใชประโยชนไดในระดับครัวเรือน และใหประโยชนในการรักษาความชุมชื้น
ให แกดิ น หรื อการส งเสริ มการผลิ ตน้ํ ามัน เชื้อเพลิ งจากพืช ทดแทนการใช น้ํามันดี เ ซลในเครื่องจักรกลเพื่อ
การเกษตร ทั้งนี้ โดยสามารถศึกษาตัว อย างที่ป ระสบผลสํ าเร็ จ จากศูน ย ศึกษาการพัฒ นาอัน เนื่องมาจาก
พระราชดําริ ไดแก พลังงานแสงอาทิตยที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ พลังงานทดแทนจากปาลม
น้ํามันที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และที่กําลังอยูระหวางการศึกษาวิจัย ไดแก การศึกษาทดลอง
พลังงานทดแทนจากมันสําปะหลังที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ พลังงานทดแทนจากสบูดําที่ศูนยศึกษา
การพัฒนาภูพานฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ และศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ เปนตน
๔. สงเสริมความรูดานการผลิตอาหารปลอดภัย โดยการจัดทําโครงการเกษตรอินทรีย เพื่อลดปริมาณการใช
สารเคมีและปุยเคมี นอกจากนั้นยังเปนการลดตนทุนในการผลิตไดอีกดวยโดยการสนับสนุนใหราษฎรใชปุย
อินทรียเพิ่มมากขึ้น
ตัวอยางเกษตรกรที่ไดรับประโยชนจากโครงการพัฒนาแหลงน้ําสองฝงลําน้ําชี

นางไสว เถื่อนโยธา บานโนนเขวา เกษตรกรที่ไดรับประโยชนจาก โครงการขุดลอกหนองโงง มีพื้นที่ทํากิน ๑
ไร กอนมีโครงการจะทําการปลูกพืชไดเพียงในชวงฤดูฝน ปจจุบันสามารถทําการเกษตรปลูกพืชหมุนเวียน
ไดแก ขาวโพด ถั่วลิสง พืชผักไดตลอดป

นายทอง จันทบุญ บานละหานนา มีที่ดินทํากิน ๑๐ ไร เปนสมาชิกกลุมเกษตรกรใชปุยหมักชีวภาพรวมกับ
ปุยคอก เพื่อบํารุงดินซึ่งทําใหตนขาวมีการแตกกอและจํานวนเมล็ดตอรวงเพิ่มขึ้น ทําใหไดผลผลิต ๔๕๐
กิโลกรัม/ไร ในฤดูแลงจะใชน้ําจากบึงละหานนาในการปลูกพืชไรหลังนา ไดแก ถั่วลิสง ทําใหมีรายไดตลอดป

นายสุบิน ดีสวน บานบึงบัวทอง มีที่ดินทํากิน ๓๖ ไร นําน้ําจากบึงละหานนามาใชในการปลูกพืชไรหลังนา
เลี้ยงสัตว และเลี้ยงปลา

