โครงการอางเก็บน้ําหวยหวด อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บานหวยหวด ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร
แนวพระราชดําริ :
1 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริ
เกี่ยวกับงานพัฒนาความวา โครงการชลประทานตางๆ ที่ไดดําเนินการกอสรางเสร็จแลว ควรจัดการใหราษฎร
มีการใชน้ําอยางถูกวิธีและเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรวมมือกันดําเนินการ
2. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริถึงโครงการอางเก็บ
น้ําหวยหวด จังหวัดสกลนคร วา ยังมีคนใชประโยชนไมพอ เปนอางเก็บน้ําที่ใหญมาก มีน้ํามาก แตไมมีคนใช
ประโยชนจากน้ําเทาที่ควร ทรงหวงเรื่องการใชน้ํา เพราะอางเก็บน้ําหวยหวดทรงจําไดวามีความจุ 22 ลาน
ลูกบาศกเมตร
ความเปนมา :
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสร็จ พระราชดํ าเนินทอดพระเนตรบริเวณลุ มน้ําหวยหวดและได
พระราชทานพระราชดําริ เมื่อวั นที่ 28 พฤศจิ กายน 2524 ใหกรมชลประทานพิจ ารณาวางโครงการและ
กอสรางอางเก็บน้ําหวยหวดโดยเรงดวน เพื่อจัดหาน้ําสงใหพื้นที่เพาะปลูก ของราษฎรหมูบานนอย , บาน
จันทรเพ็ญ , บานบึงสาและหมูบานใกลเคียงในเขตอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร สามารถทําการเพาะปลูกได
ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแลง และน้ําเพื่อทําการอุปโภค-บริโภค สําหรับราษฎรในบริเวณหมูบานดังกลาวไดตลอดป
กรมชลประทานได ดํ า เนิ น การก อสร างอา งเก็ บ น้ํ าห ว ยหวดเพื่อ สนองพระราชดํ า ริ โ ดยมี ลั ก ษณะ
โครงการกอสรางเปนเขื่อนดินปดกั้นลําหวยหวด บริเวณบานหวยหวด ตําบลเตางอย อําเภอเตางอย จังหวัด
สกลนคร ลักษณะเปนเขื่อนดินสูง 26 เมตร ยาว 395 เมตร ความจุอางเก็บน้ําประมาณ 21 ลานลูกบาศก
เมตร พื้นที่ผิวน้ําประมาณ 1,200 ไร พรอมทั้งสรางอาคารระบายน้ําชนิดรางเปด มีสันทางระบายน้ําลนยาว
35 เมตร ทอสงน้ําฝงซายขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.90 เมตร และทองสงน้ําฝงขวาขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30
เมตร และไดดําเนินการกอสรางระบบสงน้ําประกอบดวยคลองสงน้ํา จํานวน 7 สาย รวมความยาว 19.6
กิโลเมตร เริ่มกอสรางในป 2526 และสรางเสร็จในป 2530 รวมคากอสรางทั้งสิ้น 105.40 ลานบาท สงน้ํา
ใหกับพื้นที่การเกษตรประมาณ 8,000 ไร ขอจํานวน 5 หมูบาน ในเขตตําบลจันทรเพ็ญและตําบลเตางอย
จัดตั้งกลุมผูใชน้ําเพื่อเกษตรกรมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ําจํานวน 7 กลุม
สถานการณน้ําปจจุบัน ปจจุบันมีปริมาณน้ําเก็บกัก ( ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ) 19.30 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 92 %
- ผลการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ป 2556
เปนขาวนาป
7,340 ไร
- ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 55/56 รวม 1,559 ไร
แยกเปนขาวนาปรัง
571 ไร
พืชไร
515 ไร
มะเขือเทศ
145 ไร
บอปลา
114 ไร
อื่นๆ
241 ไร
ที่ตั้งของโครงการ :
ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร

วัตถุประสงคโครงการ :
1.เพื่อใหเกษตรกรมีการใชประโยชนจากพื้นที่ชลประทานอยางเต็มที่
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเปนแหลงเรียนรู
3.เพื่อใหภาคีทุกภาคสวนมีสวนรวม
ผูไดรับประโยชน :
ราษฎรหมูบ านนอย, บานจันทรเพ็ญ, บานบึงสาและหมูบานใกลเคียงในเขตอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดของโครงการ
อาคารหัวงานและอาคารประกอบ
- เปนเขื่อนดินปดกั้นลําหวยหวด (ลุมน้ําก่ํา )
- พิกัด 48 QVD 120-720 ระวาง 5842 IV หรือ UTM 312100 E 1872200 N
- เริ่มกอสรางในป 2526 และสรางเสร็จในป 2530
- ลักษณะเปนเขื่อนดิน กวาง 6.00 เมตร สูง 26.00 เมตร ยาม 395 เมตร
- พื้นที่รับน้ําฝน
49.00 ตร.กม.
- ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ เฉลี่ยปละ
74
ลาน ลบ.ม.
- ระดับหลังทํานบดิน
+209.50 ม.-รทก.
- ระดับน้ําสูงสุด
+209.20 ม.-รทก.
- ระดับน้ําเก็บกัก
+207.50 ม.-รทก.
- ระดับน้ําต่ําสุด
+192.50 ม.-รทก.
- ปริมาตรน้ําสูงสุด
24.00 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําเก็บกัก
21.00 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ําต่ําสุด
1.285 ลาน ลบ.ม.
- พื้นที่ผิวน้ําที่ระดับเก็บกัก
1.800 ตร.กม.
- อาคารระบายน้ําชนิดรูปตัว U (คสล)
ขนาด 33.00 เมตร ยาว 550.50 เมตร

ระบบสงน้ําและระบายน้ํา
ประกอบดวยคลองสงน้ํา จํานวน 7 สาย รวมความยาวประมาณ 21.348 กิโลเมตร
สามารถสงน้ําใหพื้นที่เพาะปลูกไดประมาณ 8,000 ไร ดังนี้
คลองสงน้ํา
LMC
1R- LMC
1 L - 1 R - LMC
1 R - 1 L - 1R - LMC
3 L - 1 R -LMC
2 R - LMC
RMC

ความยาว (ม.)
3,185
6,600
1,800
1,400
1,870
2,930
3,593

ผลการดําเนินงานและกิจกรรมโครงการ :
ผลการดําเนินงาน ป 2551
1. จั ดตั้ งศูน ยเ รีย นรูเ ศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํ าริ 5 ศูน ยเ พื่อเปน แหล งเรี ยนรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางราษฎรและหนวยงานราชการทุกหนวยงานรวมกันสงเสริมอาชีพใหแกราษฎร
โดยมีการสาธิตปุยอินทรียและสารปองกันศัตรูพืช พรอมทั้งไดจัดหาปจจัยการผลิตตางๆ เชน พันธุพืช พันธุ
สัตว และพันธุปลา ใหกับศูนยเรียนรูทั้ง 5 ศูนยดวย นอกจากนี้ จะไดจัดการฝกอบรมและทัศนศึกษาของ
ราษฎร รวม 100 คน
2. ฝกอบรมบุคคลภายนอกตามแผนงานพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง องคกรผูใชน้ํา โดยจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 4 ครั้ง ครั้งละ 30 คน รวม 120 คน จัดการศึกษาดูงานชลประทานของผูนําชุมชนและ
ผูนําเกษตรกร หลักสูตร 1 วัน 30 คน และหลักสูตร 2 วัน 30 คน
ประโยชนของโครงการ
ทําใหราษฎรในพื้นที่โครงการฯ มีสวนรวมในการบริหารจัดการ การใชประโยชนจากแหลงน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด เปนการเพิ่มองคความรู ทักษะ และประสบการณแกราษฎรที่เขารวม
โครงการ ซึ่งจะไดนําไปขยายผลแกราษฎรใหมีความรูในการประกอบอาชีพมากขึ้น อันจะทําใหเกษตรกรมี
รายไดเพิ่มขึ้น ชวยลดปญหาการวางงานและการอพยพแรงงาน เปนการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดําเนินงาน ป 2552
อางเก็บน้ําหวยหวดอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร
กอสรางแลวเสร็จในป 2528 มีความจุระดับเก็บกัก 21 ลานลูกบาศกเมตร มีคลองสงน้ํา จํานวน 7 สาย รวม
ความยาวประมาณ 21.348 กิโลเมตร สามารถสงน้ําใหพื้นที่เพาะปลูกไดประมาณ 8,000 ไรในฤดูฝนและ
ประมาณ 2,000 ไร ในฤดูแลง
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานการใชประโยชนที่ดินและน้ําชลประทาน ในป 2550 พบวาในฤดูฝนมี
การเพาะปลูกพืชเต็มพื้นที่ 8,000 ไร ปริมาณน้ําที่สงใหแกพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 13 ลานลูกบาศกเมตร แต
ในชวงฤดูแลงมีการเพาะปลูกพืชเพียง 587 ไร จากพื้นที่ที่สามารถสงน้ําใหได 2,000 ไร ปริมาณน้ําที่สงใหแก
พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1.3 ลานลูกบาศกเมตร
สํานักงาน กปร. กรมชลประทาน จังหวัดสกลนคร และหนวยงานที่เกี่ยวของได ประชุมหารือเพื่อ
พิจารณาหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนจากน้ําชลประทาน โดยจัดตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อ
ขับเคลื่อนการสงเสริมการใชประโยชนจากน้ําชลประทาน ซึ่งหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไดรวมมือกัน

ดําเนินงานสงเสริมการเพาะปลูกในฤดูแลงตั้งแตปลายป 2551 จนถึงปจจุบัน พบวา เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกพืช
แลว 1,200 ไร ประกอบดวย
1. ขาวนาปรัง
727
ไร
2. ขาวโพดฝกออน
219
ไร
3. มะเขือเทศโรงงาน
124
ไร
4. ขาวโพดฝกสด
82
ไร
5. อื่นๆ (ถั่วลิสง , แตงโม)
48
ไร

แนวทางการดําเนินงานตอไป
1. สํานักงาน กปร. ไดประสานใหศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เขาไป
ชวยเหลือทางดานวิชาการและเทคโนโลยีดานการเกษตรสมัยใหม โดยไดมีการจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริในพื้นที่ที่เขาไปสงเสริมกิจกรรมในเขตชลประทานหวยหวดแลว จํานวน 5 แหง
และจะจัดตั้งใหมอีก จํานวน 2 แหง
2. สงเสริมสนับสนุนใหราษฎรเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแลงใหมากขึ้น คาดวาจะปลูกเต็มพื้นที่
ประมาณ 2,500 ไร ไดในป 2554 รวมทั้งสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหมีความเขมแข็งใน
การตอรองสินคาทางการเกษตรและการตลาดที่ดีขึ้น
3. บูรณาการและขับเคลื่อนเครือขายโครงการอางเก็บน้ําหวยหวด ทั้งนี้ โดยสงเสริมและสนับสนุนให
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บริเวณใกลเคียง ไดแก โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําหวยบางทรายตอนบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดมุกดาหาร โครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
สกลนคร-จังหวัดนครพนม โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ และโครงการอางเก็บน้ําหวยหวด เปนแหลงผลิตวัตถุดิบที่จะปอนโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ 3
อําเภอเต างอย จั งหวัด สกลนคร โดยมีศูน ยศึกษาการพัฒ นาภู พานฯ เป นแหล งสนั บ สนุ นองคความรู ด าน
การเกษตรใหแกราษฎร ตลอดจนการดําเนินงานของโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ 3 จะเปนในลักษณะการ
สรางเครือขายเชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

