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โครงการลุมน้ําก่ํา จังหวัดนครพนม 

 
1. ช่ือโครงการ 
          โครงการลุมน้ําก่ํา จังหวัดนครพนม 
    ช่ือโครงการตามปายโครงการ 
          โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประตูระบายน้ํา น้ําก่ําตอนลาง 

ผังแมบทโครงการลุมนํ้ากํ่า  
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ภาพรางเคาโครงพระราชทานโครงการลุมนํ้ากํ่า                                          

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงวาดบนเครื่องบินพระที่น่ัง 
          ภาพรางเคาโครงพระราชทาน "ตัวยึกยือ" หรือที่บางคนพิจารณาวาคลายกระบวยยักษ บาง
คนก็วาเหมือนปลาดุกที่เหลือแตกาง ลักษณะประกอบดวยสวนหัวหมายถึงหนองหาน กระดูกสันหลัง
หมายถึงลําน้ําก่ํา  ขอที่เปนปลองๆ หมายถึงอาคารบังคับน้ํา   ขอบลําตัวเปรียบเสมือนคลองระบาย
น้ําที่คูขนานไปกับลําน้ําก่ํา  สวนขาหมายถึงระบบสงน้ํา  และสวนหางหมายถึงแมน้ําโขง  

 
ภาพถายทางอากาศ บริเวณลํานํ้ากํ่าเชื่อมตอกับหนองหาน 

  
หนองหาน ทะเลสาบนํ้าจืดที่ใหญที่สุดของภาคอีสาน วิวหนองหาน มองจากสวนสาธารณะทาแร 
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สภาพลํานํ้ากํ่า พ.ศ.2548 สภาพลํานํ้ากํ่าในปจจุบัน 

  
ประตูระบายนํ้า นํ้ากํ่าตอนลางดานเหนือนํ้า ประตูระบายนํ้า นํ้ากํ่าตอนลางดานทายนํ้า 

  
 คลองระบายน้ํา ระบบสงนํ้าลํานํ้ากํ่า 

  
ลํานํ้ากํ่าไหลลงสูแมนํ้าโขงที่ อ.ธาตุพนม แมนํ้าโขงกั้นไทย - ลาว 
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2. ความเปนมาของโครงการ 

 

  
23 พฤศจิกายน 2535 ทรงเยี่ยมราษฎรในโอกาสเสด็จฯ 

ทอดพระเนตรสภาพลํานํ้า 
ทรงซักถามราษฎรเพื่อใชเปนขอมลูโครงการลุมนํ้ากํ่า 

          โครงการลุมน้ําก่ํา จังหวัดนครพนม  เปนโครงการที่ราษฎรในทองถิ่นบริเวณสองฝงลําน้ําก่ํา 
ในเขตจังหวัดสกลนคร  และจังหวัดนครพนม ทูลเกลาฯ  ขอความชวยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  ใหทรงแกไขปญหาพ้ืนที่บริเวณสองฝงลําน้ําก่ํา ตั้งแตหนองหานในเขตอําเภอเมืองสกลนคร 
จนถึงเขตอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีปญหาน้ําทวมเออลนในฤดูฝน กลาวคือ เมื่อน้ําในแมน้ํา
โขงมีระดับสูง จนทําใหลําน้ําก่ําซึ่งเชื่อมตอกับหนองหาน ไมสามารถไหลลงสูแมน้ําโขงได เปนเหตุให
เกิดปญหาน้ําทวมบริเวณสองฝงลําน้ําก่ําเปนบริเวณกวาง และเปนเวลานานทําใหเกิดความเสียหายแก
พ้ืนที่เพาะปลูกของราษฎรเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในที่ลุม สวนในฤดูแลง น้ําในแมน้ําโขงมีระดับต่ํา 
น้ําในลําน้ําก่ําไหลลงแมน้ําโขงจนเกือบหมด ราษฎรเกิดความเดือดรอน เนื่องจากขาดแคลนน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคและทําการเกษตร  
          วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริใหกรม
ชลประทานพิจารณากอสรางโครงการลุมน้ําก่ํา จังหวัดนครพนม  เพ่ือชวยระบายน้ําออกจากบริเวณ
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พ้ืนที่น้ําทวมสองฝงลําน้ําก่ําในชวงฤดูฝน และเก็บกักน้ําไวในลําน้ําก่ําเพ่ือใหราษฎรไดใชอุปโภคบริโภค
และทําการเกษตรได อีกทั้งจัดใหมีการควบคุมระดับน้ําในบริเวณหนองหาน ใหอยูในระดับที่เหมาะสม
ตลอด  โดยขุดคลองและขุดลําน้ําชวงที่คดเคี้ยวใหตรงตามความเหมาะสม พรอมกับกอสรางอาคาร
บังคับน้ําเปนระยะๆ รวมทั้งใหขุดคลองระบายน้ําทั้ง 2 สาย โดยขุดเชื่อมตอจากหนองหานเลียบไปตาม
สองฝงลําน้ําก่ําถึงเขตอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พรอมกอสรางอาคารบังคับน้ําตามคลอง เพ่ือ
ทําหนาที่ชวยระบายน้ําออกจากพื้นที่น้ําทวมในฤดูฝนไดมากขึ้น อีกทั้งใหทําการปรับปรุงหนองน้ําตาม
ธรรมชาติตางๆ เพ่ือใหสามารถเก็บน้ําไดมากขึ้น  

  
สรางประตูระบายน้ํา เพื่อเก็บกักนํ้าและยกระดับนํ้าใหสูงขึ้น สถานีสูบนํ้าจากลํานํ้ากํ่า สงนํ้าไปพื้นที่เพาะปลูก 

   
ภายหลังจัดตั้งโครงการลุมนํ้ากํ่า ราษฎรสามารถทํานาได 3 ครั้งตอป และมอีาชีพเสริม 

3. วัตถุประสงค 
          1. เพ่ือใหเกษตรกร ไดทราบแนวทางพระราชดําริ ดานการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
          2.  เพ่ือเปนการอนุรักษดินและน้ํา 
          3.  เพ่ือปรังปรุงบํารุงดินและใชที่ดินเพ่ือการเกษตรไดอยางยั่งยืน 
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4. ที่ตั้งโครงการ 
         โครงการลุมน้ําก่ํา ตั้งอยูที่  อําเภอธาตุพนม  อําเภอเรณูนคร  อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
         อยูระหวางพิกัด  N 1875000 - 1882500  E 459000 – 467000 
         พิกัดที่ตั้งสํานักงาน  N 1876500  E 460000 
         บนแผนที่ประเทศไทย  มาตราสวน 1 : 50,000  ลําดับชุดที่ L7018  ระวางแผนที่ 5942 IV 
และ 5943 III  มีพ้ืนที่ประมาณ 8,400 ไร  พ้ืนที่ขยาย 2,800 ไร      
สถานที่ดําเนินการ 
     1.  ป 2549  หมูที่ 8 ตําบลธาตุพนมเหนือ อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
     2.  ป 2550  หมูที่ 5 ตําบลนาขาม อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
     3.  ป 2551  หมูที่ 4,7,10  ตําบลเรณูใต อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
     4.  ป 2552  หมูที่ 2,13 ตําบลเรณูใต อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
     5.  ป 2553  หมูที่ 5 ตําบลนาขาม อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
     6.  ป 2554  หมูที่ 9 ตําบลธาตุพนมเหนือ อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

          สภาพพ้ืนที่เปนที่ราบลุมและเนิน สลับกับรองน้ํา ลักษณะดินเปนดินเหนียวปนดินรวน ดินรวน
ปนทราย สวนมากดินขาดความอุดมสมบรูณ ปฏิกิริยาดินเปนกรดแก  ฤดูฝนน้ําแชขังนาน 3-5 เดือน 
มีการระบายน้ําเลว พบตามท่ีราบ  บางพ้ืนที่ดินเปนดินรวนปนทราย ความสามารถในการกักเก็บน้ําต่ํา 
กลุมชุดดินที่พบ คือ  กลุมชุดดินที่ 6   กลุมชุดดินที่ 17  กลุมชุดดินที่ 25  และกลุมชุดดินที่ 35B  
ลักษณะการใชประโยชนของพ้ืนที่  เกษตรกรสวนใหญปลูกขาว เลี้ยงกบเปนอาชีพเสริม และปลูกพืช
อายุสั้น เชน ขาวโพด พืชผักสวนครัว หอม กระเทียม เปนตน  ดังนั้นจึงควรหาวิธีกักเก็บน้ําไวใชให
นานที่สุด   
          สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  กรมพัฒนาที่ดิน จึงเขาไปสํารวจดิน
และวางแผนการใชที่ดิน  ซอมแซมเสนทางเขาพ้ืนที่   จัดระบบอนุรักษดินและน้ํา  ปรับปรุงบํารุงดิน
ดวยอินทรียวัตถุ จัดหาแหลงน้ําและพัฒนาอาชีพใหแกเกษตรในหมูบาน  
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5. ระยะเวลาดําเนินการ 
          เริ่มดําเนินโครงการ ป พ.ศ. 2549   เปนโครงการตอเนื่อง สิ้นสุด พ.ศ. 2554           
6. ผลการดําเนินการที่ผานมา 
ในสวนงบปกติ 
          1.  สํารวจดิน และวางแผนการใชที่ดิน 
          2.  จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 
          3.  กอสรางซอมแซมเสนทางลําเลียงเขาพ้ืนที่  
ในสวนงบพระราชดําริ 
          1.  จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 
          2.  สาธิตการอนุรักษดินและน้ํา 
          3.  สงเสริมและสาธิต การทํา/การใชปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา 
          4.  สงเสริมและสาธิต การใชปุยพืชสด 

  

  
การปรับรูปแปลงนา   
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ปลูกหญาแฝกตามแนวถนน ปองกันการชะลางพังทลายของดิน 

  
สรางบอนํ้าในไรนาของเกษตรกร 

 

  
จัดโครงการรณรงคไถกลบตอซังพืช 
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ปายจุดผลิตปุยหมัก ปุยอินทรียนํ้า 

  

  
สงเสริมและสาธติ การทําปุยหมัก (ซุปเปอร พด.1) 

  
สงเสริมและสาธติ การทํา/การใชปุยอินทรียนํ้า 
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สงเสริมและสาธติ การทําปุยนํ้าหมักชีวภาพ และสารไลแมลง 

  

แจกจายเมล็ดพืชปุยสดใหแกเกษตรกร 

 
ปายจุดสาธิตการใชปุยพืชสด 
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ไถเตรียมดินเพื่อปลูกพืชปุยสด 

  
เกษตรกรหวานเมล็ดพันธุพืชปุยสด 

  

  
เกษตรกรใชปุยพืชสดแทนปุยเคม ี
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พืชปุยสดที่โตเต็มที่ 

  
ไถกลบพืชปุยสด 

7. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
 1.  เกษตรกรในชุมชนไดทําตามแนวทางพระราชดําริ ทําใหพ้ืนที่การเกษตรมีความอุดมสมบูรณ
เพ่ิมขึ้น 
 2.  เกษตรกรเปลี่ยนจากการใชปุยเคมี  มาใชปุยอินทรียชีวภาพแทน ทําใหลดคาใชจายและเปน
การอนุรักษดินและน้ําดวย 
 3.  ในพื้นที่โครงการฯ มีจุดสาธิตเรียนรูดานการพัฒนาท่ีดิน ทําใหเกษตรไดเรียนรูและนําไป
ปรับปรุงบํารุงดิน สามารถใชที่ดินเพ่ือการเกษตรไดอยางยั่งยืน 
8. หนวยงานรับผิดชอบ 

- สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 
- สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 


