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โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําหวยบางทรายตอนบน  

 
1. ช่ือโครงการ 
       โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําหวยบางทรายตอนบน  
   ช่ือโครงการตามปาย 
       ศูนยประสานงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําหวยบางทรายตอนบน  

2. ความเปนมาของโครงการ 
       พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงมีความหวงใยชีวิตเปนอยูของาราษฎร  บริเวณพื้นที่ลุมน้ําหวย
บางทรายตอนบน  อําเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร  จึงไดพระราชทานดําริ  เกี่ยวกับงานพัฒนาแหลงน้ํา  
และงานพัฒนาอาชีพของราษฎรหลายครั้ง  สรุปแนวพระราชดําริ  ไดดังตอไปนี้ 
       เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2537  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดทรงมีพระราชดํารัสกับพลเอก
เทียนชัย  จันมุกดา  รองสมุหราชองครักษ  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน  เกี่ยวกบั
งานชลประทาน  สรุปความวา  ใหกรมชลประทานตรวจสอบสภาพพื้นที่  สภาพการถือครองที่ดิน  สภาพ
น้ําทาในลําหวยสายตางๆ  ตลอดจนสภาพการเพาะปลูกและการทํากินของราษฎร  ตําบลกกตูม  อําเภอดง
หลวง  จังหวัดมุกดาหาร  เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาศึกษา  และกอสรางแหลงน้ําชวยเหลือ
การเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภคของราษฎรบริเวณดังกลาว  และเพื่อใหเกิดประโยชนแกเกษตรกรใน
ทองถิ่นอยางแทจริง  สวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ควรรวมกันดําเนินการใหเกิดการจัดการในรูปแบบ
เดียวกับสหกรณการเกษตรหุบกระพง  ตําบลเขาใหญ  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  ตามที่ทรง
วางโครงการในแผนที่  มาตราสวน  1: 50,000  ดังนี้ 
       1.โครงการอางเก็บน้ําหวยพุง  เพ่ือสงน้ําชวยเหลือราษฎรบานคําผักกูด  และบริเวณใกลเคียง 
       2.โครงการอางเก็บน้ําบานคําผักกูด  เพ่ือสงน้ําชวยเหลือราษฎรบานปากชอง  และบริเวณใกลเคียง 
       3.โครงการอางเก็บน้ําบานสานแว  (หวยดาน)  เพ่ือสงน้ําชวยเหลือราษฎรที่มีที่ทํากินทางดานทาย
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อางเก็บน้ํา 
       4.โครงอางเก็บน้ําหวยหอย  เพ่ือสงน้ําชวยเหลือราษฎรบานปากชอง  และบริเวณใกลเคียง 
       5.โครงการอางเก็บน้ําหวยพุ  เพ่ือสงน้ําชวยเหลือราษฎรบานนาหินกอง  และบริเวณใกลเคียง 
       เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2537  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับ
งานชลประทาน  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําหวยบางทรายตอนบน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตําบลกก
ตูม  อําเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร  แกเจาหนาที่กรมชลประทาน  ณ  วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร  
สรุปไดดังนี้ 
       ควรเปดโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําหวยบางทรายตอนบน  เนื้อที่ประมาณ  102,000  ไร  โดยมีคณะ
กรรมการบริหารโครงการฯ  ซึ่งประกอบดวยผูแทนสวนราชการตางๆ  และควรกําหนดพื้นที่โครงการฯ  
ออกเปนเขตใหสอดคลองกับโครงสรางพ้ืนฐานที่สามารถเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาในรูปแบบตางๆ  ที่
เหมาะสม  คือ  เขตพัฒนาอาชีพเสริม  เขตพัฒนาการเกษตร  และเขตอนุรักษและฟนฟูสภาพปา 
       1. เขตที่ 1 (เขตพัฒนาอาชีพเสริม)  ไดแก  พ้ืนที่ทางตอนบนบริเวณบานคําผักกูด  บานสานแว  
ตําบลกกตูม  อําเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งปจจุบันมีอางเก็บน้ําขนาดเล็กที่ไดกอสรางไวแลว  
และท่ีกําลังกอสราง  ปริมาณน้ําเก็บกักในอางเก็บน้ําตางๆ  เหลานั้นมีไมมากคงไมเพียงพอสงชวยเหลือให
ราษฎรใชทําการเพาะปลูกไดอยางเต็มที่  ประกอบกับในปจจุบันที่บานสานแว  เปนที่ตั้งศูนยศิลปาชีพของ
สมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ  จึงควรกําหนดเขตที่ 1 เปนพ้ืนที่พัฒนาอาชีพเสริม  เนื้อที่รวม
ทั้งสิ้นประมาณ  4,000  ไร 
       2.  เขตที่ 2  (เขตพัฒนาการเกษตร)  ไดแก พ้ืนที่ตอจากเขตที่ 1 บริเวณบานปากชอง  และบานนา
หินกอง  ตําบลกกตูม  อําเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร  กรมชลประทานควรเรงพิจารณาและกอสราง
โครงการอางเก็บน้ําหวยหอย  และโครงการอางเก็บน้ําหวยพุ  โดยกําหนดขนาดความจุอางใหเก็บน้ําให
ไดมากที่สุด  จะทําใหมีน้ําเพียงพอสงชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งสิ้นประมาณ  4,300  ไร  ไดอยาง
เต็มที่  พ้ืนที่เขตนี้ควรพิจารณาจัดแบงเปนแปลงๆ  ขนาดตามความเหมาะสม  เพ่ือใหราษฎรในเขต
โครงการพัฒนาลุมน้ําหวยบางทรายตอนบน  ไดรับที่เดือดรอนไมมีที่ทํากินไดเขาอยูอาศัย  โดยมีการจัดการ
ในลักษณะเดียวกับสหกรณการเกษตรหุบกะพง  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 
       3.  เขตที่  3  (เขตพัฒนาการเกษตร)  ไดแก  พ้ืนที่บริเวณบานแกงนาง  ตําบลกกตูม  อําเภอดง
หลวง  จังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งปจจุบันไดรับน้ําทําการเกษตรจากโครงการอางเก็บน้ําหวยทาอยูแลว  และ
พ้ืนที่ที่จะไดรับน้ําจากโครงการอางเก็บน้ําหวยไผ  เมื่องานกอสรางนี้แลวเสร็จ 
       4.  เขตท่ี 4  (เขตอนุรักษและฟนฟูสภาพปา)  ไดแก  พ้ืนที่บริเวณบานแกงนาง  ตําบลกกตูม  
อําเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งปจจุบันไดรับน้ําทําการเกษตรจากโครงการอางเก็บน้ําหวยทาอยูแลว  
และพื้นที่ที่จะไดรับน้ําจากโครงการอางเก็บน้ําหวยไผ  เมื่องานกอสรางโครงการนี้แลวเสร็จ 

3. วัตถุประสงค       
       โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําหวยบางทรายตอนบน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  มีวัตถุประสงคที่
สําคัญ  3  ประการ  คือ 
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 1.  เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในเขตโครงการใหมีที่ทํากินเปนของตนเอง  โดยดําเนินการในระบบ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมที่สมบูรณแบบ  และใหมีการจัดรูปของสหกรณการเกษตร 
 2.  เพ่ือยกฐานะความเปนอยูของราษฎรใหดีขึ้น  โดยจัดใหมีการพัฒนาอาชีพดานตางๆ  คือ 
  - ดานอาชีพการเกษตรในเขตที่  2  และ  3  ไดแก  การเพาะปลูก  การปศุสัตว  การประมงน้ําจืด 
  - ดานอาชีพในเขตที่  1  ไดแก  การดําเนินกิจกรรมทางดานการเกษตร  และดานหัตถกรรมตางๆ  
เปนอาชีพเสริม 
 3.  เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสภาพแวดลอม  ลดการทําลายปาตนน้ําสําธาร  โดยการ
ปองกันรักษาปาที่สมบูรณใหคงสภาพเดิม  สวนปาที่ถูกทําลายใหมีการฟนฟูใหกลับสูสภาพที่สมบูรณดังเดิม 

4. ที่ตั้งโครงการ 
       โครงการพัฒนาลุมน้ําหวยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยูที่  ตําบลกกตูม 
อําเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร โดยพื้นที่ของโครงการฯ  อยูดานทิศตะวันตกของอําเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร   ใกลเขตอําเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ  และอําเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร  
มากกวาตัวอําเภอดงหลวง  มีพ้ืนที่ในโครงการทั้งหมด 102,000  ไร 
       อยูระหวางพิกัด N : 1842109.37 - 185867.84  E : 404140.76 – 428953.09   
       บนแผนที่ประเทศไทย มาตราสวน 1 : 100,000  ลํา ดับชุด L7018  ระวาง 5436 IV 
มีอาณาเขตติดตอดังนี้   
  ทิศเหนือ  จดแนวสนัเขต  ภูผาผ้ึง  ภูโกะ  และภูผาแดง 
  ทิศใต   จดแนวสันภูผาลาด 
  ทิศตะวันออก  จดหวยบางทราย 
  ทิศตะวันตก   จดแนวสันภูเขาโคกยักษ  ภูดงบาก  และภูบักดี 
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5. ระยะเวลาดําเนินการ 
       เริ่มดําเนินโครงการ ป พ.ศ. 2538  
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6. ผลการดําเนินการที่ผานมา 
แหลง

งบประมาณ 
พื้นท่ีดําเนินการ กิจกรรมที่ดําเนินการ ปริมาณงาน งบประมา

ณ 
(บาท) 

ผลการ 
ปฏิบัติงา

น 
งบปกติ ม.7 ต.กกตูม อ.

ดงหลวง(พ้ืนที่เขต
ชลประทานอาง
เก็บน้ําหวยทา) 

1. จัดทําระบบอนุรักษฯ 
   1.1 ปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1 
   1.2 ไถบุกเบิกและ
ปรับพ้ืนที่เพ่ือวางระบบ
อนุรักษดินละนํ้า 
2. สาธิตการทํา/ใชปุย
หมักอินทรียน้ํา 
3. สาธิตการใชปุยพืชสด 
 
 

500 ไร 
36 กม. 

 
 
 

210 ไร 
30 ไร 

 
     50   ไร 

437,193 500  ไร 
36   กม. 
 
 
 
210  ไร 
30   ไร 
 
50   ไร 
 
 

งบ กปร. พ้ืนที่โครงการฯ 1. ระบบหญาแฝกเพื่อ
การอนุรักษดินละน้ํา 
2. ปรับบํารุงดินดวยพืช
ปุยสด 

300,000 กลา 
 

1,000   ไร 

 - 

ภาพกิจกรรม 

 
สํานักงานศูนยประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าหวยบางทรายตอนบน 
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พื้นที่กอนดําเนินงาน 
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พื้นที่หลังดําเนินงาน 
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ปรับรูปแปลงนา 
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ขุดสระน้ํา 
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แปลงสาธิตของชาวบาน 
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7. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
        1.  สามารถอนุรักษปาที่สมบูรณใหคงสภาพ  และฟนฟูปาที่ถูกทําลายใหกลับคืนสูสภาพเดิม  เพ่ือ
เปนแหลงน้ําลําธาร  และที่อยูอาศัยของสัตวปา 
 2.  สามารถจัดพื้นที่ที่เหมาะสมพรอมทั้งทําการพัฒนาปจจัยพื้นฐานที่จําเปนในดานแหลงน้ํา  และที่ 
ทํากินใหแกราษฎรในเขตโครงการ   จะชวยแกปญหาการบุกรุกทําลายปาไดทางหนึ่ง 
 3.  สามารถชวยยกฐานะความเปนอยูของราษฎรในเขตโครงการใหมีสภาพที่ดีขึ้น 
 4.  สามารถชวยใหราษฎรเกิดความเขาใจในการรวมกลุม เพ่ือดําเนินกิจกรรมในรูปสหกรณ



 
สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช          โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าหวยบางทรายตอนบน  15 

การเกษตรและหัตถกรรม 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 
       - สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  
       - สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 


