โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทอน จังหวัดหนองคาย

ประวัติความเปนมา
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนารถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดํ าเนินมานมัสการ
พระราชนิโรธรังสี คัมภีปญญาวิศิษฎ หลวงปูเทศก เทศรังสี ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัด
หนองคาย พระองคทรงเยี่ยม และทอดพระเนตรความเปนอยูพสกนิกรชาอําเภอ ศรีเชียงใหม ทรงมีพระกระแส
พระราชดํารัสวา หมูบานวังน้ํามอก บานดอนขนุน บานภูพนังมวงและหมูบานอื่น ๆ บริเวณที่ตั้งอยูใกลปาตน
น้ําหวยทอน สมควรที่จะพัฒนาแหลงน้ําเพื่อชวยใหเกษตรกร มีน้ําในการเพาะปลูกพัฒนาอาชีพของราษฎร
ใหมั่นคงอยางตอเนื่อง และพัฒนาหมูบานในการชวยเหลือราษฎรในรูปหมูบานปาไมเพื่อปองกันไมใหราษฎร
เขาไปบุกรุกตัดไมทําลายปาในพื้นที่ตนน้ําลําธาร
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จมาพระราชทานเพลิงศพ
พระราชนิโรธรังสี คัมภีปญญาวิศิษฎ หลวงปูเทศก เทศรังสี ณ วัดหินหมากเปง อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัด
หนองคาย พระองคทรงมีพระราชกระแสรับสั่งตอผูวาราชการจังหวัดหนองคาย วาใหเรงรัดหนวยงาน ที่รับผิดชอบ
โครงการพระราชดําริ หวยหินสิ่วและหวยทอน ใหเห็นผลโดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังสมบูรณ ปาไมสมควรที่จะ
ให มี ก ารบํ า รุ ง รั ก ษาป าไม ใ ห อ ยู ใ นสภาพอุ ด มสมบู ร ณ เ ป น ไปตามธรรมชาติ เพื่ อสื บ ทอดเจตนารมณ ข อง
พระราชนิโรธรังสี คัมภีปญญาวิศิษฎ
ดังนั้น สํานักงานปาไมจังหวัดหนองคาย จึงทําการสํารวจขอมูลสภาพปาสงวนแหงชาติบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณดําเนินการสนองแนวทาง พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
ดําเนินการประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาอาชีพ และพัฒนาในดานอื่น ๆ
หลักการและเหตุผล
เปนการสนองแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในดานการพัฒนาอาชีพ และพัฒนา
หมูบาน เพื่อปองกันไมใหราษฎรเขาไปบุกรุกตัดไมทําลายปาตนน้ําลําธารและเนื่องจากปาไมในเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาพานพราวและปาแกงไก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุมน้ําทอนไดถูกบุกรุกทําลายโดยวิธีตางๆ จาก
มนุษยหลายแบบหลายประการดวยกัน
ดังนั้น จังหวัดหนองคาย โดยสํานักงานปาไมจังหวัดหนองคายจึงไดเขาดําเนินการพัฒนาลุมน้ําทอนใน
หมูบานเปาหมาย ๓ หมูบาน และหมูบานอื่นๆ ในบริเวณใกลตนน้ําลําหวยทอน ๑๐ หมูบาน โดยมีกิจกรรม
ดานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ดานการประชาสัมพัน ธ และสร างจิตสํ านึกดานพัฒนาหมูบานและดานการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม เพื่อใหราษฎรในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาปารวมกับทาง
ราชการ อันทําใหราษฎรมีอาชีพมือในอยางมั่นคง มีที่ทํากินและที่อยูอาศัยอยางถูกตอง มีความมั่นใจ และ
มั่ น คงในการประกอบอาชี พ สามารถพั ฒ นาชี วิ ต ความเป น อยู ใ ห ดี ขึ้ น และให ค วามร ว มการรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อผลประโยชนเกื้อกูลตอพื้นที่เกษตรกรรม

สําหรับการดําเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดหนองคาย จะ
บรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองไดรับความรวมมือจากสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของตลอด
ทั้งราษฎรในพื้นที่เปาหมายดวย
วัตถุประสงค
๑. ปองกันรักษาปาตนน้ําลําธาร และควบคุมไฟปาในพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ ๗๑,๕๐๐ ไร
๒. จัดที่ดินทํากิน และที่อยูอาศัยเพื่อพัฒนาและสงเสริมอาชีพราษฎรที่อยูในพื้นที่โครงการ (โดยให ส.ป.ก. เขา
ดําเนิน การรั งวั ด และออกเอกสารสิ ทธิ์ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ให กับ ราษฎรและให กรมป าไมดํ าเนิ นการพัฒ นา
สงเสริมอาชีพและพัฒนาหมูบานตอไป)
๓. เรงรัดดําเนินการฟนฟูพื้นที่ตนน้ําลําธารที่เสื่อมโทรมใหกลับฟนคืนสภาพเดิมเพื่อปองกันการพังทลาย
ของดิน และอนุรักษสิ่ งแวดลอม เพื่อสรางจิตสํานึกเพื่อการอนุ รักษทรัพยากรธรรมชาติ ใหกับ ราษฎรและ
เยาวชนในพื้นที่โครงการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพระบบเกษตรปาไม (AGRO FOFESTRY) ใหกับราษฎร
ในพื้นที่โครงการ
โครงสราง
พื้นที่ดําเนินการและสภาพทั่วไปของโครงการ
๑. ดําเนิ นการในพื้น ที่ป าสงวนแห งชาติ ปาพานพราวและป าแกงไก ทองที่ตําบลพระพุทธบาท อําเภอศรี
เชียงใหม ตําบลผาตั้ง อําเภอสังคม และตําบลดานศรีสุข กิ่งอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เนื้อที่โครงการ
ประมาณ ๗๑,๕๐๐ ไร สํ านั กงานโครงการฯ ตั้ งอยู ที่บ านหว ยไฮ หมู ๑๐ ตํ าบลพระพุทธบาท อําเภอศรี
เชียงใหม จังหวัดหนองคาย ซึ่งอยูใกลโครงการชลประทานอางเก็บน้ําหวยทอน (ตอนบน)
๒. อาณาเขตพื้นที่โครงการ ดังนี้
ทิศเหนือ จด ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๑ (ศรีเชียงใหม-สังคม)
ทิศใต
จด หวยไฮ และเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทอน อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก จด หวยหินขาว หวยกอก หวยถ้ําเตา และหวยชางเผือก อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันตก จด หวยเตาไห ภูผาดัก และภูโปรง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
สภาพภูมิประเทศและสภาพพื้นที่ทั่วไป แบงออก ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑.) พื้นที่ปาเสื่อมโทรม เปนพื้นที่ปาเศรษฐกิจ (Zone E) สภาพพื้นที่เปนที่ราบมีเนินเขาเตี้ยๆ สลับรอง
หวย และเปนที่ตั้งของหมูบาน มีเนื้อที่ประมาณ ๓๒,๘๐๐ ไร สภาพื้นที่ทั่วไปเกิดจากการบุกรุกถือครองทํา
การเกษตรกรรมมานานหลายป พื้น ที่ดั งกล าวจะดํ าเนิ น การส งเสริ มพัฒ นาอาชี พของราษฎร และพัฒ นา
หมูบานในรูปหมูบานปาไม
๒.) พื้นที่ปาตนน้ําลําธาร เปนพื้นที่ปาอนุรักษ (Zone C) สภาพพื้นที่เปนภูเขามีสภาพปาสมบูรณ เปนตน
น้ําลํ าธารที่สํ าคัญของห ว ยเต าไห ห ว ยคอก ห ว ยเม็กใหญ ห ว ยถ้ําเต า ห ว ยชางเผื อกและห ว ยทอน มีพื้น ที่
บางสวนถูกบุ กรุกเพื่อประกอบการเกษตรกรรม แต ไมมีการตั้งชุ มชนอยูอาศัย ในพื้นที่นี้ มีเนื้ อที่ที่ประมาณ
๓๘,๗๐๐ ไร พื้นที่ดังกลาวนี้จะทําการตรวจตราและปองกันรักษาปา โดยมิใหมีราษฎรเขาไปบุกรุกกตัดไม
ทําลายปา และบริเวณที่ถูกบุกรุกมากอนจะทําการปลูกฟนฟูสภาพปาใหฟนคืนสภาพเดิมตอไป
ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ ๒๕๓๗
สถานที่ตั้ง
หมูบานหวยไฮ หมูที่ ๑๐ ตําบลพระพุทธบาท อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย

