


คำ�นำ�
 หนังสือ “เที่ยวต�มรอยในโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ พื้นที่ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ” 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) จัดท�ำขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำธำรณชนได้รับทรำบถึงควำมสวยงำมและผลส�ำเร็จท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงกำร      

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริที่มำจำกแนวพระรำชด�ำริในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ 

พระบรมรำชินีนำถ ในแง่มุมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนำ ที่หำกผู้สนใจได้เดินทำงผ่ำนไป และได้เข้ำเยี่ยมชมจะได้

เห็นถงึควำมสวยงำมทีน่่ำประทบัใจ ไม่เพยีงเท่ำนัน้ในหนงัสอื “เทีย่วตำมรอยในโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ 

พื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ” เล่มนี้ยังได้รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญๆ ของจังหวัดต่ำงๆ ที่ได้น�ำเสนอ

พร้อมกบัคูม่อืกำรเดนิทำงของสถำนทีน่ัน้ๆ อนัเป็นกำรเพิม่ช่องทำงในกำรเข้ำถงึโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ

ในอกีแง่มมุ ซึง่ไม่เน้นวชิำกำรมำกนกัแต่ต้องกำรจะสอดแทรกกำรเข้ำไปสมัผสัได้อย่ำงง่ำยๆ และเกดิควำมประทบัใจ

ไม่รู้ลืม กำรจัดท�ำหนังสือฯ เล่มนี้ ส�ำนักงำน กปร. ได้รับควำมร่วมมือจำกคุณธเนศ งำมสม นักเขียนจำก

นิตยสำร อสท. และคณะพวกพ้องที่มีควำมช�ำนำญในกำรสื่อสำรในแง่มุมที่มีเอกลักษณ์เน้นควำมสวยงำมเรียบง่ำย 

โดยใช้ภำพเป็นตัวสื่อควำมหมำย พร้อมเรื่องรำวที่น่ำสนใจ

 หนังสือ “เที่ยวตำมรอยในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ พื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ” เล่มนี้ 

ได้น�ำเสนอสถำนที่ต่ำงๆ ใน ๔ จังหวัด ได้แก่ สกลนคร กำฬสินธุ์ ขอนแก่น มุกดำหำร ซึ่งในทุกจังหวัดที่น�ำเสนอ

มำนั้นมีโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริที่สร้ำงประโยชน์ให้แก่ประชำชนมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน ส่งผลส�ำเร็จ

เป็นรูปธรรมชัดเจน อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวให้กับผู้สนใจได้มำเยือนได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์

 ส�ำนักงำน กปร. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหนังสือฯ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้อ่ำนและรักกำรอ่ำน และ

ท่ีส�ำคญัเป็นกำรปลกูจติส�ำนกึในกำรท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ได้เป็นอย่ำงด ีสดุท้ำยนี ้ส�ำนกังำน กปร. ขอขอบพระคณุ

ทุกท่ำนที่ให้กำรช่วยเหลือสนับสนุนและผลักดันให้หนังสือฯ เล่มนี้ จัดท�ำได้ส�ำเร็จครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์

ทุกประกำร

 กลุ่มประชำสัมพันธ์ฯ

 ส�ำนักงำน กปร.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
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สารบัญ

๓
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สกลนคร

 ภูพาน ผู้คน และป่าไม้ 

กาฬสินธุ์

 พระวิริยะ สร้างผืนดินอันอุดม

ขอนแก่น

  น�้า ความงดงามและความหมาย

มุกดาหาร

 หุบเขา ความฝัน และเรื่องเล่าจากวันวาร  

๒๕
๔๓

๖๓

เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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๒๕
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สกลนคร 
ภูพาน ผู้คน และป่าไม้ 

 ม่านฝนเดือนกันยายนโปรยปราย รินรดผืนป่าเต็งรังแห่งเทือกเขาภูพานให้

แตกผลใิบใหม่ มองออกไปในยามนี ้ทัว่ทกุพืน้ทีจ่งึดรูาวกบัผนืพรมสเีขยีวนุม่หนา 

 ย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อน ปลายเดือนเมษายนเทือกเขาภูพานยังเป็น

สีน�้าตาลแดงร้อนแล้ง น�้าตาลจากภูหินทราย แดงจากใบเต็งรังซึ่งพร้อมกัน

เปลี่ยนสีเพื่อลดการใช้น�้า 

๑... 

เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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 ย้อนกลบัไปเมือ่ ๓๐ ปีก่อน ทีน่ี ่ถกูเรยีกว่า “พืน้ทีส่แีดง” 
เขตเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) 
ในยคุทีน่กัศกึษา ประชาชน และฝ่ายรัฐ ใช้ภพูานเป็นสมรภมูิ
สูร้บกนัเพียงเพราะอดุมการณ์ที่แตกต่าง 
 ในวันนี้ เมื่อม่านหม่นมัวทางความคิดจางหาย ภูพาน
กลับคืนมาเป็นบ้านอันอบอุ่นอีกครั้ง 
 และด้วยน�้าพระราชหฤทัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็พระราชด�าเนนิ

เยือนภูพานหลายครั้ง ด้วยห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ราษฎร

ของพระองค์ จึงมีพระราชด�าริให้ด�าเนินโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�ารหิลากหลาย เพือ่ให้ผูค้นภพูานมชีวีติทีด่ขีึน้

กว่าวันวาร 

 ในเวลาต่อมา สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ 

มีพระราชด�าริให้จัดสร้างพระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์ เพื่อ

พระองค์ได้ประทบัทรงงานโครงการต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
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 ผ่านสงครามทางอุดมการณ์และความล�าบากยากเข็ญ 

ผู้คนรอบภูด�าเนินชีวิตใหม่โดยมีโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ เป็นเสมือนเข็มทิศและพี่เลี้ยงคอยชี้ทาง 

 ให้พวกเขามีรายได้เลี้ยงครอบครัวโดยไม่ยากล�าบาก

ดั่งแต่ก่อน ตามหลักแห่งความพอเพียง ตามวิถีแห่งความ

ยั่งยืน... 

 กลางเดือนกันยายน ศูนย์ฯ ภูพานดูเขียวชอุ่มเย็นตา 

ตามสระน�้าและคูคลองสายเล็กสายน้อยมีน�้าเปี่ยมปริ่ม 

 นึกย้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ครั้งหนึ่ง พระองค์พระราชทานข้อมูลเกี่ยวกับ

พ้ืนที่ภูพานแก่ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ (ส�านกังาน กปร.) ไว้ว่า 

 “…ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อ�าเภอเมืองฯ จังหวัด

สกลนคร เดิมเป็นป่าโปร่ง คนไปตัดไม้ส�าหรับเป็นฟืนและ

ใช้พื้นที่ส�าหรับท�าการเกษตรกรรม ป่าไม้ที่อยู่เหนือพื้นที่ถูก

ท�าลายไปมาก จึงไม่มีน�้าในหน้าแล้ง น�้าไหลแรงในหน้าฝน 

ท�าให้มกีารชะล้าง (Erosion) หน้าดนิ (Top Soil) บางลง และ

เกลือที่อยู่ข้างใต้จะขึ้นเป็นหย่อมๆ…” 

 ในปี ๒๕๒๗ ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ กไ็ด้ก่อตัง้ขึน้ที่

บ้านนานกเค้า ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมืองสกลนคร บนเนือ้ที่ 

๑๑,๓๐๐ ไร่ ตามแนวเทือกเขาภูพาน โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ ยางพาราคือหนึ่งในบรรดาพืชไร่ที่ทดลองปลูกในศูนย์ฯ ภูพานมากว่า ๒๐ ปีแล้ว

เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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โคเนื้อภูพาน (โคทาจิมะ) สัตว์เศรษฐกิจโดดเด่น
แห่งศูนย์ฯ ภูพาน

ไก่ด�าภูพาน

หมูด�าภูพาน

สาธิตเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจ�านวน ๒,๓๐๐ ไร่ พื้นที่พัฒนาป่าไม้ ๑,๑๐๐ ไร่ 
โดยมีหมู่บ้าน ๒๒ หมู่บ้านรายรอบ 
 ผ่านเวลามาร่วม ๓๐ ปี กลางเดือนกันยายน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 
ดูเขียวชอุ่มชุ่มชื้น เทือกเขาภูพานที่โอบล้อมเขียวสดไปด้วยไม้ใหญ่ซึ่งก�าลังแตก
ผลิใบใหม่ ในอ่างเก็บน�้ามีน�้าเปี่ยมปริ่มเย็นใส 
 “ตอนนี้จังหวัดเราขึ้นชื่อเรื่องสามด�าค่ะ” ภรภัทร ดาวศรี เจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ บอกพลางยิ้มอารมณ์ดี 
 “สามด�าที่ว่า คือไก่ด�าภูพาน หมูด�าภูพาน และโคทาจิมะภูพานหรือโคเนื้อ
ภูพานค่ะ” เธอเฉลยพร้อมรอยยิ้ม ขณะพาเดินชมงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ 
 ที่มุมหนึ่ง เจ้าหน้าท่ีประจ�างานก�าลังป้อนหญ้าให้โคเนื้อภูพานตัวน้อย 
เธอบอกว่า “ตอนนี้มันก�าลังได้รับความนิยมมากเพราะราคาดี ทั้งยังเหมาะกับ
พื้นที่สูงดินไม่ค่อยสมบูรณ์อย่างภูพานมาก” 

ยางพาราคือหนึ่งในบรรดาพืชไร่ที่ทดลองปลูกในศูนย์ฯ ภูพานมากว่า ๒๐ ปีแล้ว
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 กล่าวถึงเรื่องดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เข้าใจ

เรื่องนี้เป็นอย่างดี และทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมก็ล้วนร่วมหา

หนทางปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ 

 ตัวอย่างการปรับปรุงดินที่ได้ผลดียิ่ง อยู่ไม่ไกลที่บ้าน

ลงุขวญัใจ แก้วหาวงศ์ เกษตรกรตวัอย่างของศนูย์ศกึษาการ

พัฒนาภูพานฯ 

 ลุงขวัญใจฯ ก็คล้ายหลาย ๆ คนที่เคยยากไร้ ไม่มีแม้

ผืนดินเป็นของตนเอง ห้าปีที่แล้ว แกสมัครเข้าอบรมในศูนย์ฯ 

ค�าว่าเศรษฐกจิพอเพยีง ได้เปลีย่นชวีติครอบครวัไปโดยปรยิาย 

 จากที่เคยเช่าที่ท�านา วันนี้ลุงขวัญใจฯ มีที่ดินกว่า ๒๐ ไร่ 

รอบ ๆ บ้านอุดมด้วยนาข้าว อ้อยคั้นน�้าซึ่งสร้างรายได้ให้

อย่างมาก พร้อมกับปลูกผักสวนครัว 

เลี้ยงปลา เป็ด ไก่ ไว้เป็นคลังอาหาร 

 ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเคยเสดจ็

พระราชด�าเนินเยือนที่นี่ ทรงไถนาใน

แปลงนาของลงุขวญัใจด้วยพระองค์เอง 

 “ผมซาบซึ้งต่อในหลวงมาก ชีวิตนี้

ผมให้ในหลวงได้เลยครับ” ชายชราเอ่ย

น�้าเสียงสั่นเครือ ใบหน้าระบายยิ้ม-ยิ้ม

ซาบซึ้งใจ... 

เด็ก ๆ ตื่นตากับวิธีการเพาะขยายพันธุ์ปลา
ให้ได้นับพันนับหมื่นตัว

บ่อสาธิตการเลี้ยงปลาชนิดต่าง ๆ

เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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 ห่างจากภพูานไปทางทศิตะวนัออก การงานอกีด้านก�าลงัให้ผลเป็นทีน่่าพงึพอใจ 

 ย้อนกลับไปเมื่อปี ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมเยียนราษฎร

ตามท้องที่ทุรกันดารในจังหวัดสกลนคร 

 พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินไปถึงบ้านกุดนาขาม ขณะนั้นทางเข้าหมู่บ้าน

เป็นทางดินแดง ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านมีฐานะยากจน ความเป็นอยู่แร้นแค้น พ้นจาก

นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของศูนย์ฯ

๒... 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
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ฤดูท�านาในหน้าฝน ป่าเต็งรังรอบ ๆ หมู่บ้านจะร้อนแล้ง น�้าในล�าห้วยแห้งขอด

ขาดสาย ไม่สามารถท�าอื่นใดได้เลย 

 ทราบดังนั้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชด�ารใิห้จัด

ตั้งโครงการป่ารักน�้าเป็นล�าดบัแรก ในปีถดัมา พระองค์เสดจ็ฯ เยีย่มชมความคบืหน้า

ของโครงการฯ วนันัน้เองที่พระองค์มีพระราชด�าริทีจ่ะส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นนี้

มีอาชีพเสริม ผ่านพ้นฤดูท�านาทุกครัวเรือนจะได้มีงานท�าเลี้ยงครอบครัว ไม่ต้องโยก

ย้ายไปหางานในเมืองเช่นที่ผ่านมา 

งานทอผ้า ต่อยอดมาจากความรู้
ที่สั่งสมมายาวนานในแถบถิ่นอีสาน

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์ดี

เส้นไหมเหนียวนุ่ม
ผลผลิตจากศูนย์ฯ

เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจึงถือก�าเนิดขึ้น และ

กลายเป็นต้นแบบของศนูย์ศิลปาชีพอีก ๓๔ แห่งทั่วประเทศ

ในเวลาต่อมา 

 “พระองค์มีรับสั่งถามทุกคนว่าอยากท�าอะไร ชาวบ้านท่ี

น่ีมีพ้ืนฐานอยูบ้่าง เรือ่งจกัสานไม้ไผ่ ทอผ้า ป้ันดินเผาไฟใช้กนัมา

แต่ดัง้เดมิ จงึเกดิแผนกงานเครือ่งป้ันดินเผา ทอผ้าไหม จักสาน

ไม้ไผ่ แกะสลักไม้ ตีเหล็ก” ร.ท. ประดิษฐ์ พิมพการ หัวหน้า

ชุดปฏิบัติการศูนย์ฯ บอกเล่าให้ผู้มาเยือนฟัง ทดลองเป็นชาวสวนยาง
ในงานออกร้านประจ�าปีของศูนย์ฯ

ผ้าไหมย้อมครามลวดลายงดงาม

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สกัดจากเขากวางรูซา

ไวน์หมากเม่า
ผลไม้ท้องถิ่นภูพาน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
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 “ที่เราภาคภูมิใจมากก็คือ พวกเขาไม่ได้จบ

จากสถาบนัอะไรเลย ชาวบ้านทัง้นัน้ แต่เขาสามารถ

เรียนรู้ทุกอย่างได้ อยู่ที่นี่เขาเป็นจิตรกร กลับไป

บ้านเขาท�างานที่เคยท�า จับจอบจับเสียม จับคันไถ” 

ศูนย์ฯ ภูพาน หนึ่งในพระวิริยะและ
พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บรรยากาศภายในศูนย์ฯ ร่มรื่นด้วยหมู่ไม้ใหญ่น้อย

เครื่องสีข้าวพื้นบ้าน
ถูกน�ามาใช้ประโยชน์
ในการสีท�าข้าวกล้อง

เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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พืชผักสด ๆ
ปลอดสารพิษร้าย

เงาะโรงเรียนให้ผลดี
บนผืนดินภูพาน

มัลเบอร์รีหรือลูกหม่อน พร้อมแปรรูปเป็นแยม
และน�้าผลไม้คุณภาพดี

ข้าวโพดพันธุ์ดีของ
ศูนยฯ ภูพาน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
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ไข่ไก่ด�าภูพาน พร้อมฟัก
เพื่อแจกจ่ายแก่ชาวบ้านรายรอบ

ลุงขวัญใจ แก้วหาวงศ์
เกษตรกรตัวอย่างแห่ง
ศูนย์ฯ ภูพาน

นอกจากข้าวและพืชผักนานา 
ลุงขวัญใจฯ ยังเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเอง 

เหลือจึงขายเป็นรายได้เก็บออม

 ภายหลงัสร้างศนูย์ฯ เสรจ็ พระองค์ได้เสด็จฯ เย่ียมเยียน

ทุกปี ทรงทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น พระราชทาน

ค�าแนะน�าให้โดยไม่เหน็แก่เหนด็เหนือ่ย บางคร้ังยาวนานร่วม 

๖ ชั่วโมง สร้างความปลาบปลื้มและก�าลังใจให้คนในศูนย์ฯ 

เป็นล้นพ้นยิ่ง 

 ถึงวันนี้ ศูนย์ฯ มีงานฝีมือทั้งสิ้น ๑๗ แผนก ลูกศิษย์

เมื่อ ๒๔ ปีที่แล้ว กลายเป็นครูที่ช่วยถ่ายทอดความรู้สู่ศิษย์

รุ่นใหม่ ที่นี่กลายเป็นความหวังของคนไร้งาน ไร้บ้าน ผู้พิการ

ที่เคยคิดว่าตนเองไม่สามารถท�าอะไรได้ เด็ก ๆ นักเรียนมี

โอกาสทดลองท�างานที่ตนอยากท�า อยากเป็น  

เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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 ไม่เพียงคนบ้านกุดนาขามที่ได้พึ่งพิงอาศัย ศูนย์ฯ ยังช่วยชุบชีวิตผู้คนต่างถิ่นอีก

มากหลาย 

 ในห้องเทน�้าดินภายในศูนย์ศิลปาชีพฯ ใครบางคนเล่าเรื่องของลุงทรัพย์ ศรีโอภา 

หนึ่งในสมาชิกศูนย์ฯ แกท�างานที่นี่มา ๒๓ ปีแล้ว แต่ก่อนครอบครัวล�าบากมาก หลังจาก

ศูนย์ฯ สร้างเสร็จ ชีวิตก็เหมือนได้เกิดใหม่ 

“อาหาร” หาได้รอบ ๆ บ้าน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
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 จากห้องท�าดิน - ปั้นขึ้นรูป เราไปดูห้องเขียนลาย ที่

โดดเด่นและต้องใช้ฝีมอื-ประสบการณ์ คอืลายน�า้ทอง พดุตาน 

ภาพวาดประเพณพีืน้บ้าน แห่บัง้ไฟ ตข้ีาว เรื่องเล่าพื้นบ้าน 

 “เราเขียนลงในผลิตภัณฑ์เพื่อให้คนรุ ่นหลังได้เห็น 

เผื่ออนาคตข้างหน้าอาจไม่มีภาพเหล่านี้หลงเหลืออีกแล้ว” 

วิราพร ยันตะพันธ์ เจ้าหน้าที่ต้อนรับ อธิบายด้วยน�้าเสียง

กึ่งกังวลกึ่งภูมิใจ 

 วริาพรฯ เดนิน�ามาทีแ่ผนกดอกไม้ประดษิฐ์ แต่ละดอก

แต่ละชนิดท�าจากผ้าต่างเนือ้กัน เท่าทีเ่หน็จดัวางอยู ่ทกุดอกดู

เหมือนดอกไม้จริง ไม่ว่าจะเป็นกุหลาบควีนสิริกิติ์ ดอกบัว

พับ ยี่สุ่น มะลิ ท้อ หรือกล้วยไม้ข้าวเหนียวลิง ม้าวิ่ง ซึ่งมี

อยู่ตามทุ่งตามป่ากุดนาขาม 

 ทีแ่ผนกตัดเยบ็เครือ่งหนงั หญิงสาวพิการนางหนึง่ก�าลัง

จดจ่ออยู่กับภาพวาดรูปทุ่งนาข้าว แรกเห็น ทุกคนคงคิดว่า

เธอก�าลงัใช้พูก่นับรรจงระบายส ีแต่พอเข้ามาดใูกล้ ๆ เครือ่งมอื

ของเธอกลับเป็นเข็มเย็บผ้าเล็กแหลม 

เครื่องปั้นประดับลวดลาย
อ่อนช้อย การงานส�าคัญของ
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

เรื่องเล่าพื้นบ้าน ถูกน�ามาจรดลงบนเครื่องปั้นดินเผา

เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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 จริาพร หล่อจนัอดั เดินทางมาจากหนองบัวล�าภูหลงัจาก

รูข่้าวเรือ่งศนูย์ฯ เธออยูท่ีน่ีม่า ๑๕ ปีแล้ว อยู่กบัภาพทุง่นาข้าว

ขนาด ๕๐x๔๐ เซนติเมตร มาร่วม ๒ ปีแล้ว 

 ผมถามถึงความยาก เธอตอบน�า้เสยีงราบเรยีบว่า “เคยท�า

ผืนใหญ่กว่านี้ค่ะ รายละเอียดภาพนี้ถือว่าไม่มาก” 

 หลังจากเสร็จสมบูรณ์ งานฝีมือชิ้นนี้จะกลายเป็นของ

ที่ระลึกแก่ราชอาคันตุกะในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชินีนาถ

 ครึ่งค่อนวันนั้น ผู้มาเยือนได้เดินชมแผนกต่าง ๆ จน

ครบทกุที ่แผนกเครือ่งประดบัปีกแมลงทบั แผนกเฟอร์นเิจอร์ 

แผนกออกแบบและบรรจุภัณฑ์ แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า แผนก

จักสาน แผนกทอผ้าไทย 

 บางแผนกมคีนท�างานอยูไ่ม่มาก เพราะช่วงนีต้้องผลัด

เปล่ียนกนัไปท�านา รูสึ้กท้ังเพลิดเพลินและภูมิใจแทนคนในศนูย์ฯ 

มอืของพวกเขาหยาบกร้านก็จรงิ ทว่าหวัใจทกุดวงกลับงดงาม 

ละเมียดละไม 

 ละเมียดละไมดั่งน�้าพระราชหฤทัย... 

งานฝีมือมากหลายจากกุดนาขาม

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
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 ม่านฝนเดอืนกนัยายนโปรยปราย เทอืกเขาภพูานห่มสายหมอกขาวราวแพรไหม 

 จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ไต่ระดับความสูงขึ้นไปตามบันได ๔๙๑ ขั้น 

อากาศค่อย ๆ เย็นชื้น ม่านหมอกล่องลอยโอบคลุมรายรอบตัว 

 บนผาหินสูงสุด ปลายทางบันได พระธาตุภูเพ็กที่ก่อด้วยแท่งศิลาสลักเป็นรูป

ทรงปราสาทก็ปรากฏเบื้องหน้า ม่านหมอกรายล้อม ดวงแดดบนท้องฟ้ามองเห็น

เป็นจุดสว่างรางเลือน 

บันไดทางขึ้นพระธาตุภูเพ็ก ทอดผ่านไม้ป่าสมบูรณ์

๓... 

เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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 เดนิวนรอบฐานปราสาทแล้วไต่บนัไดหนิขึน้ไปด้านบน เบือ้งหน้าประตศูลิาปรากฏ

สรุยิะปฏิทิน ๑,๐๐๐ ปี ทีก่ลุม่ชนสมยัขอมได้ค้นพบความลบัเกีย่วกบัระยะเวลาสัน้-ยาว

ในรอบปี แล้วสร้างเทวาลยันีเ้พือ่ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาและเพือ่ท�าการเกษตรกรรม 

ตามตารางเวลาที่ก�าหนดในสุริยะปฏิทิน 

 ม่านหมอกเริ่มละลาย เดินลงจากองค์พระธาตุไปทางสระน�้าริมหน้าผา ในนั้น

มีดอกบัวหลวงบานอยู่หลายดอก กลางฤดูฝน ป่าภูพานห่มม่านหมอกเย็นชื่น

พระธาตุภูเพ็ก ศาสนสถานโบราณคู่เมืองสกลนคร

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
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 ตามหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานว่าพระธาตุภูเพ็ก

มอีายอุยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษที ่๑๖-๑๗ โดยสร้างห้องครรภคฤหะ

ไว้ตรงกลาง มปีรางค์ประธาน กฏิุ หอพระ ศาลา และสระน�า้

ตามคติฮินดู 

 ถัดจากสระน�า้ไม่ไกล คอืแนวหน้าผา รอเพยีงครูเ่มฆหมอก

กถู็กลมพดักวาดหาย เผยให้เหน็ทวิทศัน์เบือ้งล่างทีม่องออกไป

ได้ไกลถึงหนองหารและตัวเมอืงสกลนคร มองเหน็เทอืกภพูาน

ทอดยาวจากเหนือจรดใต้... 

 ม่านฝนยงัโปรยละออง น�า้เยน็ใสไหลรีล่งไปรวมสายกับ

น�า้ตกห้วยใหญ่ แหล่งท่องเทีย่วน่าชมในอทุยานแห่งชาตภิพูาน 

 น�้าตกนี้ อยู่ไม่ไกลจากพระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์นัก 

เช่นเดียวกับถ�้าเสรีไทยและเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

พระธาตุนารายณ์เจงเวง โบราณสถานซึ่งสร้างคู่พระธาตุภูเพ็ก

เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ลานสาวแอ้ ซึ่งช่วงปลายฝนต้นหนาวจะ

ผลิพราวด้วยดอกไม้ป่านานาพรรณ 

 นึกย้อนกลับไปเมื่อสามสิบปีก่อน 

ช่วงเวลาที่ภูพานเป็นพื้นที่เคลื่อนไหว

ของ พคท. 

 ผ่านสงครามทางอุดมการณ์และ

ความล�าบากยากเขญ็ ผูค้นรอบภดู�าเนนิ

ชีวิตใหม่โดยมีโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ เสมือนเข็มทิศและพี่เลี้ยง

คอยชีท้าง ให้พวกเขาเลีย้งครอบครวัโดย

ไม่ยากล�าบาก ตามปรัชญาของความ

พอเพียง 

 นอกจากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ภพูานฯ แล้ว ก่อนถงึพระต�าหนักภพูานฯ 

ยังมีฟาร ์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า 

ผืนป่าภูพาน เขียวชอุ่มเย็นตาในเดือนกันยายน

หงอนนาค
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ตามพระราชด�าริสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

อีกแห่งหนึ่ง ที่คอยถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการเกษตร

แก่หมูบ้่านใกล้เคยีง ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎใีหม่ของในหลวง การ

เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการแปรรูปพืชผลที่ได้ เพื่อช่วยเพิ่ม

มูลค่าในทางการจ�าหน่าย 

 “เราส่งเสรมิให้คนทีน่ีป่ลกูผักไว้กนิเอง กะเพรา โหระพา 

ทีป่ลกูแซมในไร่ข้าวโพดยงัช่วยไล่แมลงให้ด้วย เหลอืกเ็อาไปแลก 

มีเหลอืมากค่อยขาย” หนพูดั มาละอนิทร์ เจ้าหน้าท่ีฟาร์มตวัอย่าง

ฝ้ายป่า

เอนอ้า

เอื้องม้าวิ่ง

หนองหมากเฒ่าฯ เล่าให้ฟังระหว่างเดินน�าชมในฟาร์มฯ

 เย็นวันนั้น แดดอุ่นโรยอ่อน คณะเยี่ยมชมเข้าไปเยือน

หมู่บ้านใกล้ ๆ ฟาร์มฯ แทบทุกหลังมีแปลงผักเล็ก ๆ ปลูกไว้

หน้าบ้าน ผูค้นยิม้แย้มทกัทายกัน แลกผกัในรัว้บ้านกับไข่ ไก่ 

ปลา โดยไม่ต้องใช้เงินซื้อหา 

 หยดุมองภาพตรงหน้า คงไม่มใีครคดิว่าภาพงดงามเช่นนี้

จะเกิดขึ้นได้ที่ภูพาน อดีตสมรภูมิที่ถูกระบายเป็นพื้นที่สีแดง 

 นึกถงึภาพถ่ายฝีพระหตัถ์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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คู่มือเดินทาง 

 ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ เปิดให้ผูส้นใจทัว่ไปเข้าชม 

ศกึษาเรยีนรู ้และทดลองเป็น “เกษตรกร” ในงานศกึษาต่าง ๆ  

ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง หรือปศุสัตว์ 

 สอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๔-๗๔๕๘-๙ 
 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ตั้งอยู่ที่ต�าบล
เจริญศิลป์ อ�าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร สอบถาม
ข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๐-๙๑๖๒ และเว็บไซต์ http://
www.khutnakham.com 

เหลืองพิศมร
จอกบ่วาย

ในภาพนัน้ปรากฏพระบรมสาทสิลกัษณ์สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชนินีาถ แนบพระพกัตร์เคยีงดอกไม้หลากส ีรอบ ๆ 
พระองค์ก็ล้วนผลิพราวด้วยดอกดุสิตา สร้อยสุวรรณา 
กระดุมเงิน... แลงดงามลานตา 
 พระพักตร์ของพระองค์นั้นแย้มพระสรวล ดูผ่อนคลาย 
ราวกับพระองค์ทรงทราบล่วงหน้าว่า พระราชกรณียกิจที่
ทรงมุ่งมัน่อตุสาหะเมือ่สบิปีก่อนนัน้ จะบรรลผุลตามพระประสงค์
ในวันนี้ 
 ราวกับพระองค์จะทรงทราบว่า ในเวลาต่อมา ภูพาน
นั้นจะสมบูรณ์และงดงามเพียงนี้... 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
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นอกจากผักหลากหลายและพืชไร่ ศูนย์ฯ ภูพานยังแต่งแต้มไปด้วยไม้ดอกอย่างทานตะวัน
ซึ่งนอกจากจะอวดสีสันสดใส เมล็ดยังสกัดท�าน�้ามันได้อีกด้วย

 อุทยานแห่งชาติภูพานมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย 

นอกจากน�า้ตกห้วยใหญ่ ถ�า้เสรไีทย เส้นทางเดนิศึกษาธรรมชาติ

ลานสาวแอ้ พระธาตภุูเพ็กซึ่งอยู่บนยอดภูสูง ก็เป็นอีกสถาน

ที่ซึ่งน่าเยี่ยมชม 

 สอบถามข ้อมูลเ พ่ิมเติมและติดต ่อบ ้านพักได ้ที่

อุทยานแห่งชาติภูพาน ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมืองสกลนคร 

จังหวดัสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศพัท์ ๐๘-๑๒๖๓-๕๐๒๙ เวบ็ไซต์ 

http://www.dnp.go.th
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 ไม่รู้จะเอ่ยค�าใด... 

 คือความรู้สึกของใครหลายคน ขณะเบื้องหน้าปรากฏอุโมงค์ขนาดใหญ่

ทอดหายเข้าไปในภูเขา 

 ดวงไฟตามผนังอุโมงค์ส่องฉายให้เห็นร�าไร นั่นท�าให้อารมณ์รับรู้ยิ่งตื่นเพริด 

“มหัศจรรรย์” ดูจะอธิบายภาพตรงหน้าได้ชัดเจนกว่าถ้อยค�ามากมาย... 

กาฬสินธุ์ 
พระวิริยะ สร้างผืนดินอันอุดม

๑... 
อุโมงค์ผันน�้าล�าพะยังภูมิพัฒน์ เสมือน
“อุโมงค์มหัศจรรย์” ที่ผันน�้าข้ามภูเขาสูงมาสู่ดินแดนกันดาร
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 ร่วม ๖ ปีแล้ว ที่อุโมงค์แห่งนี้ถูกก่อร่างสร้างขึ้น ด้วย

เทคโนโลยีในยุคนี้

 อาจกล่าวได้ว่าไม่ใช่เรื่องยาก ทว่าส�าหรับพื้นที่ห่างไกล

ชายป่าเช่นนี้ การจะสร้างอุโมงค์ขนาดใหญ่ลอดภูเขาอาจ

ต้องใช้มากกว่าเงินทุน หรือเครื่องทุ่นแรงทันสมัยใด ๆ 

 “พระองค์ท�าเพือ่เราแท้ ๆ” ทับทิม เพาะชม ชาวบ้านบ้าน

เขาวง อ�าเภอเขาวง เอ่ยน�้าเสียงสั่นเครือ นัยน์ตารื้นน�้าตา 

 เช่นเดียวกับชาวเขาวงคนอื่น ๆ อุโมงค์ผันน�้านี้ไม่ต่าง

จาก “เทวดา” ผู้น�าพาน�้าอันมีค่ายิ่งมาสู่นาไร่ ย้อนกลับไป

ในอดีต ทั่วทั้งอ�าเภอเขาวง คือพื้นที่กันดารฝน ดินแห้งแล้ง

ร่วนเป็นทราย ช่วงปี ๒๕๒๐ เขาวงเป็นหนึง่ในพ้ืนทีเ่คล่ือนไหว

ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) จัดเป็น

พื้นที่อันตราย จึงแทบไม่มีใครมาเยี่ยมเยือน 

ปลายอุโมงค์ผันน�้าอีกด้านบรรจบกับอ่างเก็บน�้าห้วยไผ่ เขตจังหวัดมุกดาหาร

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

27



 ทว่า ส�าหรบัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั คงไม่มสีถานทีใ่ด

จะห่างไกลเกินสายพระเนตรอันห่วงใย 

 พระองค์ทรงมองเห็นความทุกข์ยากของผู้คนที่นี่ และ

ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ได้พระราชทาน “โครงการ

พฒันาลุม่น�า้ล�าพะยงัตอนบนอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ” มี

การสร้างอ่างเก็บน�้าล�าพะยัง ความจุ ๔ ล้านลูกบาศก์เมตร 

พร้อมให้พิจารณาขุดสระน�้าในไร่นา เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตตาม

วิถีเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 ไม่เพียงเท่านั้น ๓ ปีถัดมา พระองค์ได้พระราชทาน
พระราชด�าร ิ ให้ผันน�้าจากอ่างเก็บน�้าห้วยไผ่ซึ่งอยู่อีกฟาก
ภูเขา มาเติมใส่อ่างเก็บน�้าล�าพะยังตอนบน เพื่อแบ่งปันน�้าที่
เอ่อท้น-เหลือใช้
 นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ กรมชลประทานรับสนอง
พระราชด�าริ โดยสร้างอุโมงค์ผันน�้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๓ เมตร ความยาว ๗๑๐ เมตร จากเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ลอดใต้เทือกเขาวงมาเติมใส่อ่างเก็บน�้าล�าพะยังตอนบน 
ในเขตอ�าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ เมตร ความยาว ๗๑๐ เมตร
อุโมงค์ผันน�้าล�าพะยังฯ ช่วยส่งมอบน�้าให้นาไร่กว่า ๑ หมื่นไร่

เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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  ล่วงผ่านไป ๓ ปี... 

 กลางฤดูฝนปี ๒๕๕๕ ผนืดนิเขาวงปลูาดด้วยกล้าข้าวซึง่ก�าลังแตกผลิใบใหม่ 

ไกลออกไป คอืเทอืกเขาวง ลกัษณะคล้ายวงแขนสเีขยีวทีโ่อบอุม้คุม้ครองผนืดนิแห่งนีไ้ว้ 

 ณ จุดหนึ่งของเทือกเขา ปากประตูอุโมงค์ผันน�้าล�าพะยังภูมิพัฒน์ปรากฏ

โดดเด่นข้างถงัพกัน�า้เส้นผ่าศนูย์กลาง ๒๐ เมตรบนไหล่ภู ผู้คนดเูล็กจ้อยลงถนดัใจ

เมื่อเดินเข้าไปภายในอุโมงค์ขนาดใหญ่นั้น 

เทือกเขาวงฤดูฝน เขียวชอุ่มด้วยไม้น้อยใหญ่

พรรณไม้ผลิใบเขียวสด
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 พวกเขาค่อย ๆ ก้าวเดินตามท่อน�้าลึกเข้าไป เวลาผ่านไปร่วมชั่วโมง ผ่านดวงไฟร�าไร 

อากาศเย็นชื้น และเสียงน�้าหยดดังกังวานในความเงียบสงัด พวกเขาก็พบตนเอง ณ ปลาย

อุโมงค์อีกฟาก ในเขตอ�าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

 เดนิไต่บนัไดขึน้ไปยงัระดบัผนืดนิ ภาพทีป่รากฏ คอืท้องฟ้าสว่างใส ภมิูประเทศเปล่ียนกลาย 

ดูแปลกตา 

 ณ ด้านทิศตะวันออก ท่ามกลางทิวเขาซับซ้อนและป่าไม้ อ่างเก็บน�้าห้วยไผ่แผ่กว้าง

อยู่กลางภูมิประเทศเช่นนั้น มีล�ารางทอดมาสิ้นสุดใกล้ ๆ ปากประตูบันได แล้วก็มุดหาย

เข้าไปเชื่อมกับอุโมงค์ใต้ภูเขา... 

ผีเสื้อดูดกินแร่ธาตุริมล�าธารใส

ไม้อิงอาศัยเกาะเกี่ยวไม้ใหญ่เติบงาม
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 กล่าวในด้านข้อมลู ความมหศัจรรย์ของอโุมงค์น้ี

นั้นช่วยหล่อเลี้ยงผืนดินเพิ่มอีกกว่า ๑๒,๐๐๐ ไร่ ทว่า

กล่าวในด้านของผู้คน อุโมงค์นี้ช่วยให้หลายครอบครัว

มีชีวิตใหม่ 

 “จากทีเ่คยเร่ร่อนไปท�างานต่างบ้าน เดีย๋วนีผ้มไม่

ต้องไปไหนไกลลกูเมยีอกีแล้ว” วเิศษ ค�าไชโย ประธาน

กลุ่มฮกัแพง-แบ่งปัน บอกกับผูม้าเยอืนด้วยน�า้เสียงดงั

ชัดน�้าเสียงภูมิใจ

 ในอดตี วเิศษฯ กเ็หมอืนชาวบ้านเขาวงคนอืน่ ๆ 

ทีจ่�าต้องละทิง้บ้านเรอืน เพยีงเพราะเขาวงแล้งไร้แหล่งน�า้ 

ท�านาไม่พอกิน ปลูกพืชผลใด ๆ ก็ไม่ผลิดอกออกผล 

จนกระทั่งวิเศษฯ และเพื่อนบ้านได้รับรู้ถึงโครงการ

อุโมงค์ผันน�้าและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 “เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไม่ใช่ทางเลือก 

แต่เป็นทางรอด” พระอาจารย์มหาสุภาพ พุทฺธวิริโย 

อธิบายแก่โยมชาวผู้ไทบ้านเขาวง 

 ในเพศสมณะ ผูม้าเยอืนอาจรู้สึกแปลกใจทีพ่ระสงฆ์

เข้ามาเกี่ยวโยงกับทางโลก ทว่าโยมชาวเขาวงนั้นล้วน

ศรัทธาพระอาจารย์มหาสุภาพ ร่วมสิบปีแล้วที่ท่าน

ด�าเนินวัตรปฏิบัติเช่นนี้ เผยแพร่ค�าสอนของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสนอหนทางสว่างในการด�าเนิน

ชีวิตด้วยทฤษฎีพอเพียง สมถะ พึ่งพาตนเอง 

พระอาจารย์มหาสุภาพขณะชี้แนะแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

ความสมบูรณ์ของสวนน้าวงศ์เดช
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 “เดิมอาตมาก็คิดว่ากิจของสงฆ์มีเพียงเผยแผ่

ค�าสอนในพุทธศาสนา แต่อยู่มาวันหนึ่ง อาตมาเห็นโยม

หลายคนหายไปจากหมู่บ้าน แล้วก็ทราบว่าเป็นเพราะ

ท�านาไม่พอกิน รายได้ไม่พอใช้ นั่นล่ะอาตมาจึงคิดว่า

นี่ก็เป็นกิจของสงฆ์ด้วย” 

 ความที่สนใจทฤษฎีพอเพียงเป็นทุนเดิม พระอาจารย์

มหาสุภาพทดลองลงมอืท�าด้วยการเร่ิมฟ้ืนฟดิูนโยมยาย

ท่านหนึง่ซึง่อยูข้่าง ๆ วดั ดนิผนืนีเ้รยีกได้ว่า “ป่วยไข้” 

จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างอ้อยและมันส�าปะหลัง

ต่อเนื่องนานนับสิบปี 

 ท่านใช้มูลสัตว์และใบไม้เป็นปุ๋ยฟื้นฟูดิน ปลูกพืช

เพิ่มความชุ่มชื้นอย่างกล้วย แล้วตามด้วยพืชระยะสั้น

อย่างผักสวนครัว แซมด้วยไม้ยืนต้นเพื่อร่มเงาและ

เนื้อไม้อันมีค่าส�าหรับอนาคตข้างหน้า 

หมูหลุมเลี้ยงไว้
เป็นรายได้เสริม

เด็ก ๆ ชาวผู้ไทได้เรียนรู้งานจักสานไม้ไผ่

“ปั้มน�้า” สิ่งประดิษฐ์พื้นบ้าน ไม่ต้องใช้น�้ามัน ใช้เพียงแรงกาย
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 “เราเรยีกว่า ‘หลุมพอเพียง’ เริม่จากหลุมขนาด ๑ เมตร

คูณ ๑ เมตร” พระอาจารย์กล่าวส้ัน ๆ ทว่าเป่ียมความหมาย 

 ด้วยแนวคิดนี ้ในพ้ืนที ่๑ ไร่ สามารถท�าหลุมพอเพียงได้ 

๑๐๐ หลมุ ผ่านการทดลองมาระยะหน่ึงกพ็บว่า แต่ละหลมุน้ัน

สร้างรายได้ราว ๑,๐๐๐ บาทต่อปี หรือไร่ละไม่น้อยกว่า 

๑ แสนบาท 

 “เราเรยีกกว่า หลุมพอเพียง ‘แสนสุข’” พระอาจารย์ให้

ค�านิยามแล้วก็ยิ้มเย็น ๆ อย่างสมณะอารมณ์ดี 

 บ่ายวันนี้ พระอาจารย์และญาติโยมชาวผู้ไทพาผู้มา

เยือนเดินชมไร่พอเพียงของพวกเขา ในพื้นที่ราว ๔ ไร่

ของน้าวงศ์เดชฯ ร่มรื่นหลากหลายไปด้วยไม้นานา ตั้งแต่ผัก

พื้นบ้านอย่างผกัหนาม ไปจนถงึกล้วย อ้อย สละ มะม่วง รวมถงึ

ฝูงเป็ด กบ และปลา ซึ่งเลี้ยงไว้เป็นอาหารส�าหรับครอบครัว 

 “ที่เขาวง หลังจากลงมือท�ามา ๓ ปี ทุกคนมองเห็น

แล้วว่าจะเดนิไปหนทางไหน เรามเีงนิหมนุเวียนในกลุ่มหลาย

แสนบาท มีธนาคารต้นกล้วย ธนาคารข้าว ธนาคารหมูหลุม 

ต่อไปเราอาจจะแลกเปล่ียนอาหารกันระหว่างอ�าเภอ ระหว่าง

จงัหวัด โดยไม่ต้องใช้เงนิซือ้หาเลยก็เป็นได้” พระอาจารย์เล่า

ขณะหยุดแวะที่ริมสระน�้า 

 นอกจากจะเริ่มพบหนทางแล้ว น่ายินดีที่ภาครัฐรับรู้

และเข้าใจ ส�านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดักาฬสนิธุเ์ข้ามา

เรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน อีกทั้งส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ
ทับทิม เพาะชม กับต้นไม้ที่
เพียรปลูกด้วยแรงกาย-แรงใจ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

33



เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

(ส�านักงาน กปร.) ก็ยินดีสนับสนุนงบประมาณและ

การประสานงานแก่หน่วยงานต่าง ๆ 

 “ทฤษฎีพอเพียงเป็นองค์ความรู้ที่มหัศจรรย์ใน

ศตวรรษนี้” พระอาจารย์ฯ เอ่ยคล้ายร�าพึง ทอดสายตา

ไปยังสระน�้า 

 หลายคนหนัมองตาม น�า้ในสระนัน้เรยีบสนทิ สะท้อนท้องฟ้าคราม 

ดั่งสะท้อนหนทางใหม่อันแจ่มชัดกระจ่างใส... 

กังหันผลิตไฟฟ้าหนึ่งในพลังงานสะอาด
ที่ครอบครัวของทับทิมฯ ได้ใช้

ขนมแดกงา-ขนมพื้นถิ่นอีกอย่างของชาวผู้ไท

อาหารหลากหลายหาได้
จากสวนหลังบ้าน
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๒...  ข้ามเทือกเขาวงมาทางทิศตะวันตก ที่วนอุทยาน

ภแูฝก ต�าบลภแูล่นช้าง กิง่อ�าเภอนาค ูป่าไพรต้นน�า้นัน้

ปูลาดมาถึงที่นี่ 

 ด้วยเนื้อที่ ๔,๐๖๒ ไร่ ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ล�าห้วย

สายเลก็สายน้อยค่อย ๆ หลัง่ไหลเลีย้งชวีติผูค้นรายรอบ 

หนึ่งในรอยเท้าไดโนเสาร์เทอร์โรพอด วนอุทยานภูแฝก

เด็ก ๆ ตื่นใจกับรอยเท้าไดโนเสาร์ของจริง
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 และนอกจากล�าห้วยมากสาย วนอุทยานภูแฝก

ยงัเป็นแหล่งน่าศกึษาเรยีนรู ้โดยเฉพาะธรณวีทิยา เพราะ

สณัฐานธรณบ่ีงชีว่้าทีแ่ห่งน้ีเคยเป็นแนวทะเลสาบเม่ือ 

๑๔๐ ล้านปีก่อน 

 หลกัฐานทีย่นืยนัได้เป็นอย่างดี คือรอยเท้าไดโนเสาร์

ซึ่งประทับไว้เด่นชัดบนพลาญหินเก่าแก่ 

 เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เด็กหญิง

กลัยามาศ สงินาคลอง และเดก็หญงิพชัร ีไวแสน ได้พบ 

“รอยเท้าประหลาด” ครัง้แรกในล�าห้วยเหง้าดู่ 

 ในเวลาต่อมา ดร. วราวธุ สธุธีร ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านไดโนเสาร์ ส�ารวจพบว่ามีรอยเท้าทั้งหมดถึง ๒๑ 

รอย มีรอยปรากฏชัดเจน ๗ รอย ซึ่งเมื่อตรวจสอบ

แล้วพบว่า เป็นรอยไดโนเสาร์ประเภทเทอร์โรพอด 

จัดอยู่ในกลุ่มคาร์โนซอร์ ชนิดกินเนื้อ อายุราว ๑๔๐ 

ล้านปีล่วงมาแล้ว 

 ทีล่�าห้วยน�า้ยงั กลางฤดฝูน ในวนัฝนโปรยละออง

เย็นชื่น 

 รมิสายน�า้เยน็ใส รอยเทอร์โรพอดปรากฏโดดเด่น

กลางพลาญหินทราย มีอยู่ ๓ รอยประทับไว้ชัดเจน 

นิว้แฉกสามนิว้นัน้บ่ายหน้าไปทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ด้วยขนาดซึง่ยาว ๔๕ เซนตเิมตร กว้าง ๔๐ เซนตเิมตร 

ระยะก้าว ๑๒๐ เซนติเมตร ท�าให้ผู้เชี่ยวชาญพบว่า
แม้จะผ่านมาร่วม ๑๔๐ ล้านปี
ทว่าสิ่งมีชีวิตน่าทึ่งนี้ยังประทับรอยไว้เด่นชัด
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เจ้าของรอยนี้เป็นไดโนเสาร์ชนิดกินเนื้อขนาดใหญ่ เดินด้วย

สองขาหลัง ซึ่งเมื่อค�านวณแล้ว มีความสูงถึงสะโพกมากกว่า 

๒ เมตร 

 ย้อนกลบัไปในยคุโลกเก่า ไดโนเสาร์ คือ สิง่มชีวิีตท่ีกระจาย

สายพนัธุไ์ปทัว่ และส�าหรบัดนิแดนแถบจังหวดักาฬสนิธ์ุ เม่ือ 

๑๔๐ ล้านปีก่อน ที่นี่คือชายขอบมหาสมุทรอันไพศาล ลักษณะ

เป็นที่ลุ่มชุ่มน�้า รอยเท้าไดโนเสาร์ที่พบ เกิดจากเจ้าของรอย

เดินท่องไปตามหาดโคลนชายป่ามอสดึกด�าบรรพ์ 

ล�าห้วยน�้ายัง สถานที่พบรอยเท้าไดโนเสาร์

 เมื่อไม่ถูกคล่ืนหรือสายฝนล้างลบ แสงแดดก็ช่วย

แผดเผาให้คงรูปถาวร ต่อมาตะกอนก็ถูกพัดพามากลบทับ

แล้วกลายเป็นชั้นหิน-เสมือนสตาฟฟ์รอยเท้าไว้ จนกระทั่ง

ช้ันหินนี้ถูกดันตัวขึ้นมา ร่องรอยจากอดีตกาลจึงปรากฏ

บนโลกยุคใหม่ 

 โลกซึง่ไพรเมตกลายเป็นผูค้รอบครอง และเปล่ียนแปลง

ทุกสิ่งไปตลอดกาล... 
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๓...  ข้ามเทือกภูแฝกมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่เขื่อนล�าปาว อ�าเภอ

สหัสขันธ์ เทือกภูและป่าไพรก็ให้ก�าเนิดล�าน�้าไหลลงทะเลสาบใหญ่ 

 กล่าวได้ว่า เขื่อนล�าปาวเป็นแหล่งน�้าส�าคัญยิ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ลักษณะเป็นเขื่อนดินยาวที่สุดในเมืองไทย โดยมีความยาว ๗.๘ กิโลเมตร 

อาคารระบายน�้าล้น (Spillway) สร้างใหม่ของเขื่อนล�าปาว ดูสวยงามใต้แสงสุดท้าย
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 ด้วยผืนดินแถบนี้ซึ่งเป็นดินร่วนปนทราย ท�าให้ไม่อุม้น�า้ใน

ช่วงฤดฝูน ขณะยามแล้งผิวดินก็แตกระแหง ยากจะปลูกพืช

ใด ๆ ได้ ส�านักชลประทานที่ ๖ กรมชลประทาน กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ จึงท�าการก่อสร้างสันเขื่อนสูง ๓๓ เมตร 

กั้นล�าน�้าปาว-สาขาย่อยของล�าน�้าชี เมื่อสร้างเสร็จในปี ๒๕๑๑  

จึงเกิดอ่างเก็บน�้าความจุ ๑,๔๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

หาดดอกเกด แหล่งท่องเที่ยวน่าชมในเขื่อนล�าปาว

เด็ก ๆ นักเรียนมาทัศนศึกษาเรียนรู้ที่มาของเขื่อนฯ
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 “ในปี ๒๕๕๕ นี้ เรามีการปรับปรุงสันเขื่อนให้แข็งแรงมากขึ้น และสร้างทาง

ระบายน�้าล้น (Spillway) ใหม่ จากเดิมที่มี ๓ ช่อง ก็สร้างเพิ่มอีก ๔ ช่อง ช่องละ 

๑๒.๕๐ เมตร” นริศ วงษ์เวช หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ ๑ โครงการส่งน�้า

และบ�ารุงรักษาล�าปาว อธิบายให้ผู้มาเยือนฟัง 

 นับตั้งแต่เริ่มสร้าง ถึงวันนี้เขื่อนล�าปาวเอื้อประโยชน์แก่พื้นที่ ๓๐๖,๙๖๓ ไร่ 

ในท้องที่อ�าเภอยางตลาด อ�าเภอกมลาไสย อ�าเภอฆ้องชัย และอ�าเภอเมืองฯ 

ซึ่งแทบทั้งหมดด�ารงชีพด้วยเกษตรกรรม 

 จากอาคารระบายน�า้ล้นใหม่ เลาะแนวสนัเขือ่นไปทางทิศตะวนัออกจะพบสถานี

พฒันาและส่งเสรมิการอนรุกัษ์สตัว์ป่าล�าปาว หรอืทีค่นท้องถิน่เรยีกว่า “สวนสะออน” 

 หากจะเปรยีบ สถานแีห่งนีก็้คล้าย

สวนสาธารณะทีผู่ค้นท้องถิน่เข้ามาพกัผ่อน

หย่อนใจ ด้วยพืน้ทีก่ว้าง ๑,๔๒๐ ไร่ ด้าน

บรรยากาศสวนสะออน
ริมทะเลสาบล�าปาว

ฝูงวัวแดงออกท่องไป
ทั่วทุ่งหญ้ากว้าง
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หนึง่เป็นป่าเตง็รงัสมบูรณ์ ขณะอกีด้านทอดขนานทะเลสาบ

ล�าปาว ทิวทัศน์จึงงดงามไม่ด้อยกว่าที่ใด 

 ในยามเย็น ภาพที่เห็นขณะยืนอยู่ริมทะเลสาบ 

คอืฝงูววัแดง-สตัว์ป่าหายาก ซึง่น�ามาเพาะเลีย้งขยายพนัธุ์

ทีน่ีก่ว่า ๑๓๐ ตวั เยือ้งย่างไปบนทุง่หญ้ากว้าง ขณะตะวนั

ก�าลังคล้อยลับเส้นขอบฟ้าขอบน�้า... 

 นึกย้อนถึง “น�้า” หลายแห่งที่พานพบในกาฬสนิธุ์ 

ทกุ ๆ แห่งล้วนงดงาม เป่ียมความหมาย 

 บางแห่งน้ันน่าอัศจรรย์ในการจดัการ อย่างอุโมงค์

ผันน�้าล�าพะยังภูมิพัฒน์ ขณะบางแห่งนั้นเป็นเพียง

จุดเล็ก ๆ  อย่างสระน�้าในไร่ของน้าวงศ์เดชฯ ทว่ามีค่ายิง่

ส�าหรบัครอบครวัของเขา เพราะมันคือ น�้าฟ้าซึ่งเสมือน 

“เทวดา” มอบให้ 

 “น�้า” ซึ่งเกิดขึ้นโดยพระวิริยะ 

 “น�้า” จากพระราชหฤทัย

คู่มือเดินทาง 

 โครงการพัฒนาลุ่มน�้าล�าพะยังตอนบนอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ ตั้งอยู่บนเขาวง ต�าบลสงเปลือย 

อ�าเภอเขาวง จงัหวัดกาฬสินธุ ์เปิดให้ผูค้นใจเข้าชมและ

ศึกษาเรียนรู้ ใกล้ ๆ  กันยังมีเส้นทางเดินชมธรรมชาต ิ

“ป่าดงหลวง” ป่าเต็งรังที่ยังสมบูรณ์บนเทือกเขาวง 

ป่าเต็งรังสมบูรณ์ริมทะเลสาบ

มุมพักผ่อนใต้ร่มเงาไม้ สวนสะออน
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 โครงการทฤษฎใีหม่เขาวง ครอบคลมุพืน้ทีลุ่ม่น�า้ล�าพะยงั
ตอนบน โดยเชือ่มโยงจากอโุมงค์ผนัน�า้ล�าพะยงัภมูพิฒัน์ แล้ว
สร้างระบบชลประทานส่งมอบน�้าแก่ไร่นา 
 ทกุวนันี ้ชาวบ้านเขาวงซึง่ส่วนใหญ่เป็นชาวผูไ้ท มชีวีติทีด่ขีึน้
กว่าแต่ก่อน ด้วยน�า้จากอุโมงค์ผันน�า้และจากแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 
 สอบถามเพิ่มเติมและติดต่อดูงานได้ที่ส�านักงาน กปร. 
โทรศพัท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖
  เข่ือนล�าปาวอยู่ห่างจากตวัเมอืงกาฬสนิธุร์าว ๓๖ กโิลเมตร 
โดยใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙ ถงึกโิลเมตรท่ี ๑๐ แยกขวาราว 

ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบล�าปาว

๒๖ กิโลเมตร ที่ตั้งสันเขื่อนมีจุดน่าชมคือ “หาดดอกเกด” 
มีบ้านพัก ร้านอาหาร และห้องจัดประชุมสัมมนาให้บริการ 
สอบถามได้ทีโ่ทรศพัท์ ๐๘-๑๐๕๑-๓๔๒๖ 
 สวนสะออนอยูไ่ม่ไกลจากเขือ่นล�าปาว เปิดให้เข้าชมฟรี
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ นาฬิกา นอกจากฝูงวัวแดง ยังมี
สัตว์ป่าซึ่งเพาะเลี้ยงไว้หลายสิบชนิด 
 วนอทุยานภแูฝก อยูใ่นเขตอ�าเภอสมเดจ็ จากตวัเมอืงกาฬสนิธุ์
ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๒ (สมเดจ็-กฉุนิารายณ์) ถงึอ�าเภอห้วยผึง้
เลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๑ ไปกิง่อ�าเภอนาค ูราว 
๑๐ กโิลเมตร จะมทีางแยกซ้ายเข้าวนอทุยานภูแฝก

เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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๑...  “งดงาม” 

 ใครหลายคนเอ่ยคล้ายร�าพึง เมื่อมายืนอยู่เบื้องหน้าหนองโง้ง หนองน�้า

รูปทรงโค้งเว้าราวเขาวัวโค้งยาว 

 ปุยเมฆสีขาวล่องลอยบนท้องฟ้าคราม สะท้อนภาพนั้นลงบนผืนน�้าสะอาดใส 

แต้มแต่งด้วยทิวไม้ที่ยืนต้นเรียงรายริมชายน�้า... 

ขอนแก่น 
น�้า ความงดงามและความหมาย

หนองโง้งกลางฤดูฝน น�้าอุดมสมบูรณ์ เปี่ยมปริ่ม สะอาดใส
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 หนองโง้งน้ีอยู่ที่บ้านโนนเขวา ต�าบลดอนหนั อ�าเภอเมอืงฯ จงัหวดัขอนแก่น 

นบัเป็นแหล่งน�า้ส�าคญัยิง่ของหมูบ้่าน ทัง้ใช้ท�าน�า้ประปา เลี้ยงสัตว์ และท�าการเกษตร 

 ย้อนกลบัไปเมือ่วนัที ่๑๙ ธนัวาคม ๒๕๓๙ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสดจ็

พระราชด�าเนนิไปปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิทีจ่งัหวดัขอนแก่น ในครัง้นัน้ มพีระราชด�าริ

ความว่า ล�าน�า้ชซีึง่เป็นล�าน�า้สายหลกัของจงัหวดัขอนแก่น มกัเอ่อท่วมพ้ืนท่ีสองฝ่ังซึง่

เป็นหนองบงึ ตลอดจนพื้นที่สาธารณะค่อนข้างมาก ในเวลาน�้าลด น�้าก็ลดหายตาม

ไปด้วย ท�าใหข้าดแคลนน�้าในฤดูแล้ง 

จากที่เคยตื้นเขิน ในวันนี้หนองโง้งเปรียบเสมือนแก้มลิง เก็บกักรักษาน�้าได้กว่า ๓ แสนลูกบาศก์เมตร

ลุงบุญจันทร์ ศรีบุญเรือง
หนึ่งในเกษตรกรกว่า ๕๐ ครัวเรือนที่
ยังชีพด้วยน�้าจากหนองโง้ง

แปลงคะน้างอกงามด้วยน�้าจากหนองโง้ง
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 ในวันที่ ๑๘ ธันวาคมปีถัดมา มีพระราชด�าริเพิ่มเติม 

ณ จังหวัดขอนแก่น ความว่า ให้ส�ารวจพื้นที่อ่างเก็บน�้ารอบ ๆ 

เพื่อพิจารณาขุดลอกและเสริมคันดินให้สูงพอส�าหรับกักเก็บ

น�า้ไว้ โดยจะยงัประโยชน์ทัง้ป้องกนัน�า้ท่วมและเกบ็กกัไว้ใช้ท�า 

การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ได้ด้วย 

แปลงคะน้างอกงาม
ด้วยน�้าจากหนองโง้ง

ด้วยความสมบูรณ์ พืชผักจึงเติบงาม ผลิดอกใบ
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ด้วยความสมบูรณ์ พืชผักจึงเติบงาม ผลิดอกใบ

๕๐ ครอบครวั สามารถปลกูผกัได้ตลอดทัง้ปี มรีายได้เพิม่ปีละ

นับแสนบาท จากแปลงคะน้า หอม ผักชี กระเทียม ขึ้นช่าย 

 กล่าวส�าหรบัหนองโง้ง ลักษณะเป็นแอ่งกระทะโค้งเว้า 

เนือ้ทีร่าว ๑๓๐ ไร่ ในฤดฝูน ทัง้น�า้จากน�า้ฝนและที่เอ่อล้นมา

จากห้วยซัน-ล�าห้วยซึง่ทอดเชือ่มหนองโง้งกับล�าน�า้ช ี จะไหล

มารวมในหนองน�า้แห่งนี ้และกเ็ช่นเดยีวกนั ในฤดแูล้ง น�า้ในหนอง

กร็ะบายออกตามล�าห้วยซันจนเหือดแห้งไปอย่างน่าเสียดาย 

 การขดุลอกและท�าทางระบายน�า้ จงึท�าให้หนองโง้งคนื

ความอดุมสมบรูณ์อกีครัง้ เสมอืน “แก้มลิง” ที่กักเก็บน�้าไว้ไม่ให้

แห้งขอดหายสูญ... 

 “ตัง้แต่ขดุลอกแล้วดขีึน้ครบั น�า้กใ็ส ดหีลาย” ลุงบญุจนัทร์ 

ศรีบุญเรือง บอกกับผู้มาเยือนขณะรดน�้าแปลงผัก ซึ่งก�าลัง

ผลใิบเขียวงาม 

น�้ามีเพียงพอส�าหรับพืชและสัตว์เลี้ยงอย่างเป็ดไข่

 จากวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ ถึง ๗ มิถุนายน  ๒๕๔๕ 

ด้วยความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านักงาน กปร.) 

กรมชลประทาน และกองทัพภาคท่ี ๒ โครงการพฒันาแหล่งน�า้

สองฝ่ังล�าน�า้ช ี (ขดุลอกหนองโง้ง) อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

จงึส�าเรจ็เป็นรปูเป็นร่าง 

 จากที่เคยตื้นเขิน หนองโง้งเพิ่มปริมาณกักเก็บน�้ากว่า 

๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ยังประโยชน์แก่ผืนดินรายรอบถึง 

๒๘,๒๗๓ ไร่ 

 “ชาวบ้านที่น่ีเกือบทั้งหมดมีอาชีพปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ 

ใช้น�า้ในหนองโง้งเป็นหลกัเลยครบั” อภสิทิธิ ์ชมุยางสมิ ผูใ้หญ่

บ้านบ้านโนนเขวา เล่าให้ผู้มาเยือนฟัง 

 ภายหลงัหนองโง้งได้รับการขดุลอก ชาวบ้านไม่น้อยกว่า 
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ล�าน�้าชีในฤดูฝน ไหลเอ่อเข้าไปถึงหนองโง้ง 

 ลุงบุญจันทร์ฯ เล่าว่า แต่เดิมหนองโง้งตื้นเขิน หน้าน�้า

น�้าก็เอ่อท่วมไปทั่ว เข้าหน้าแล้งน�้าก็แห้งขอดกันดาร 

 “มนัเอ่อจากน�า้ชด้ีวยครบั ท่วมยาวอาดหลาด” แกบรรยาย

ภาพฤดูน�้าหลากด้วยภาษาถิ่นอย่างเห็นภาพ 

 เมือ่โครงการขุดลอกเสรจ็สิน้ ล่วงผ่านมา ๑ ปี เข้าสูฤ่ดฝูน

แล้ว ทว่าหนองโง้งยังคงรับน�้าเพิ่มได้ เพราะขดุลอกแล้วได้

ความลกึเพิม่ขึน้อกีกว่า ๓ เมตร ความจุเพิ่มขึ้นอีกนับแสน

ลูกบาศก์เมตร 

 “ผมได้ปลกูผกัมากขึน้นะครบั” ลงุบญุจนัทร์ฯ เอ่ยแล้วกย็ิม้ 

 ทุกวันนี้ครอบครัวของลุงมีรายได้หลักจากการปลกูผกั

รมิหนองโง้ง ไม่ว่าจะเป็นคะน้า กระเทยีม และพชืผกัสวนครวั

ทีป่ลกูไว้กนิ เหลอืยังเก็บขายได้ 

 “ปลากม็หีลายนะครบั ปลาคล้าว ปลาโด ปลาตอง แต่ก่อน

กย่็านแต่น�า้กนั ปีนีบ่้ย่านแล้ว” ลงุบญุจนัทร์ฯ เอ่ยแล้วกห็วัเราะ

อารมณ์ดี แกหมายความว่า แต่ก่อนคนที่นี่กลัวกันแต่ว่าน�้า

จะท่วม แต่เดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้ว 

 เพราะนอกจากหนองโง้งจะรบัน�า้ได้มากมายจนเรยีกได้ว่า 

“สบายใจ” ในน�า้ยงัมปี ูปลา กุ้ง มากหลายโดยไม่ต้องซือ้หา 
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๒...  “เหมือนภาพวาด” 

 ใครบางคนเอ่ยคล้ายร�าพงึ ขณะยนือยูร่มิหน้าผาหนิช้างส ีในอทุยานแห่งชาติ

น�้าพอง ขณะทิวทัศน์เบื้องล่าง คืออ่างเก็บน�้าเขื่อนอุบลรัตน์แผ่กว้างจรดขอบฟ้า 

 อุทยานฯ น�้าพองนี้ อยู่ในอ�าเภอหนองเรือ ห่างจากเขื่อนอุบลรัตน์เพียงสิบ

กว่ากโิลเมตร ทว่าให้ความรูส้กึราวกบัมาเยอืนโลกอกีใบ เสมอืนโลกดกึด�าบรรพ์ 

โลกอันน่าค้นหา 

ทะเลสาบเขื่อนอุบลรัตน์ มองจากจุดชมวิวหินช้างสี

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
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หินช้างสี ภูมิทัศน์อันแปลกตา
ในอุทยานฯ น�้าพอง

 กล่าวถึง “น�้าพอง” เป็นชื่อเรียกตามต้นก�าเนิดสายน�้า

ส�าคญัท่ีไหลลงเขือ่นอบุลรตัน์ ลกัษณะภมูปิระเทศเป็นภหูนิทราย

ทอดยาวราวปราการโบราณ ความสงูโดยเฉลีย่เพยีง ๒๐๐-๖๐๐ เมตร 

ทว่ามีโพรงหิน โขดหินขนาดใหญ่เทินทับซับซ้อน แซมแทรก

ด้วยพรรณไม้ป่าเตง็รงั ซึง่โดยมากจะแคระแกรนหงิกงอ รปูทรง

แปลกตา 

 กล่าวได้ว่า เมือ่มาเยอืนอทุยานฯ น�า้พอง หากไปไม่ถึง

จดุชมวิวหนิช้างสี ก็คงไม่อาจเรยีกได้ว่ามาถึงอทุยานฯ แห่งนี้ 

 เริม่จากหน่วยพทิกัษ์อทุยานฯ ทีน่พ. ๒ เส้นทางเดนิศกึษา

ธรรมชาติจะค่อย ๆ ไต่ระดับความสูงขึ้นภูเขา สองข้างทาง

คือป่าดิบแล้งสมบูรณ์ ร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่อย่างมะค่าโมงและ

ยางนา 

เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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หินหลากรูปทรงและต้นไม้หงิกงอแปลกตา 

 เดินพอเหงื่อซึม รอยทางจะทอดขึ้นมาถึงลานโล่งกว้าง 

ปรากฏก้อนหินใหญ่โตขนาดบดบังบ้านทั้งหลังได้สบาย 

และในกลุ่มหินใหญ่โตนั่นเอง หนึ่งในนั้นคือ “หินช้างสี” อัน

เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของอุทยานฯ ก็ว่าได้ 

 หนิช้างสนีี ้มขีนาดไล่เลีย่กบับ้านสองชัน้หลงัย่อม ทีด้่านหนึง่

ของก้อนหิน ปรากฏเป็นรูปทรงเว้าแหว่งเข้าไปคล้ายเพิงถ�้า 

คล้ายเกิดจากการเสียดสีอย่างต่อเนื่องเนิ่นนาน 

 ตามเรือ่งราวทีเ่ล่าต่อกนัมา รปูทรงโค้งเว้าน้ีเกดิจากช้างป่า

มาเสยีดสตีวั เคยพบร่องรอยโคลนดนิและขนช้างตดิอยู ่ทว่านัน่

กเ็นิน่นานมาแล้ว เพราะทกุวนันีไ้ม่มช้ีางป่าอาศยัอยูใ่นอทุยานฯ 

แล้ว มีเพียงสัตว์เล็ก ๆ อย่างเก้ง หมูป่า 

นกกระเบื้องผา
หนึ่งในบรรดานกสีสวยที่อาศัยรอบ ๆ ทะเลสาบ
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ซอกมุมบนภูหินทรายน�้าพอง-ภูเม็ง

ผีเสื้อรุ่มรวยสีสันลงกิน
แร่ธาตุในโป่งธรรมชาติ

ดอกสาบหมา

 จากลานหินช้างสี เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติยังทอดสงู

ขึน้ไป ผ่านดงไม้แคระแกรนหงกิงอ โป่งธรรมชาตซิึง่ปรากฏบน

ก้อนหนิใหญ่ มผีเีสือ้หลากสีแวะเวียนมาดดูกนิแร่ธาตไุม่ขาดสาย 

 รมิทางเดนิบางช่วงโปร่งโล่ง พรรณไม้เล็ก ๆ จงึมทีีท่าง

เตบิโต อวดสสีนัสดใส เช่น เทยีนน้อยสชีมพอู่อนหวาน สาบหมา

ซึง่น่าดดู้วยจดุพูส่ม่ีวงคราม รวมถงึขนนุดนิ-พชืเบยีนซึง่ผลบิาน

ดอกสีน�้าตาลแดงขนาดนิ้วโป้งบนพื้นดินด�าสมบูรณ์ 

เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ดุสิตาบานดอกบนลานหิน

ขนุนดิน พืชเบียนซึ่ง
พบได้ไม่ง่ายนัก

ชาวบ้านรอบ ๆ ภู
อาศัยความสมบูรณ์
ของผืนป่าน�้าพอง
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ชาวบ้านรอบ ๆ ภูอาศัย
ความสมบูรณ์ของ

ผืนป่าน�้าพอง

ทิวเขาน�้าพอง เสมือนมารดาผู้เลี้ยงดูทุกชีวิตให้เติบใหญ่

ในเขตอุทยานฯ ผืนป่ายังอุดมสมบูรณ์ 

 จากกลุ่มขนุนดิน เดินต่อไปไม่ไกลก็

พบศาลาหลังย่อมซึ่งสร้างไว้ริมหน้าผา 

 ณ ตรงน้ันเอง ทีอ่่างเกบ็น�า้เขือ่นอบุลรตัน์

ปรากฏชดัอยูเ่บือ้งล่าง ท้องทะเลสาบสคีราม

นั้นแผ่กว้างออกไปจรดโค้งฟ้าคราม ราวกับ

ภาพลวงตา 
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 ย้อนกลับไปในอดีต “เขื่อนพองหนีบ” ตามชาวบ้าน

ท้องถิ่นเรียกน้ี นับเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื เริม่ด�าเนนิการในนาม “โครงการน�า้พอง” 

เมื่อปี ๒๕๐๓ แล้วเสร็จปลายปี ๒๕๐๘ โดยพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จ

พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงประกอบ

พิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๐๙ 

 กล่าวถึงเขือ่นอบุลรตัน์ นบัเป็นโครงการขนาดใหญ่ของ

เมืองไทย ลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว ความยาว 

๘๘๕ เมตร สูง ๓๒ เมตร สามารถเก็บกักน�้าได้ถึง ๒,๒๖๓ 

ล้านลูกบาศก์เมตร 

   เขื่อนอุบลรัตน์ยามเย็น งดงามใต้แสงสุดท้าย
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 มองจากจุดชมวิวหินช้างสี ทะเลสาบเขื่อนอุบลรัตน์ดูงดงามราว

ภาพวาด 

 ภาพวาดสนี�า้ซึง่แต่งแต้มด้วยสคีรามของผนืน�า้และท้องฟ้า โอบล้อม

ไว้ด้วยแนวเทอืกเขาน�า้พอง-ภเูมง็ ดัง่ปราการโบราณทีท่ัง้ปกป้องและมอบ

สายน�้าน้อยใหญ่ไหลลงสู่ทะเลสาบ 

 เสมือนมารดาซึ่งเลี้ยงดูผู้คนหนองเรือ-น�้าพองมายาวนาน 

 เสมือนสายเลือดส�าคัญที่หล่อเลี้ยงผู้คนถิ่นนี้มาเนิ่นกาลนานปี... 

เวิ้งทะเลสาบหน้าสันเขื่อน ที่ความจุกว่า ๒ พันล้านลูกบาศก์เมตร

ตะวันคล้อยลับเส้นขอบฟ้าและขอบทะเลสาบอุบลรัตน์

เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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๓...  ระหว่างเดินทางในจังหวัดกว้างใหญ่อย่างขอนแก่น ปลายเดือน

กันยายนเช่นนี้ มองไปทางใดผืนดินก็เขียวชอุ่มชุ่มชื่น เย็นตา 

 ทั้งกล้าข้าวซึ่งก�าลังแตกผลิใบเขียวขจี ล�าห้วยและหนองบึงน้อยใหญ่

ล้วนเต็มเปี่ยมด้วยสายน�้าสะอาดใส ผู้คนทักทายผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มและ

น�้าใจไมตรี 

สวนป่าในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
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 ขอนแก่นปลายเดือนกันยายนเป็นเช่นนี้ เช่นเดียวกับที่

โครงการชลประทานน�้าเชิญ อ�าเภอชุมแพ 

 ในอดีตนั้น พื้นที่สองฝั่งล�าน�้าเชิญมักขาดแคลนน�้าใน

ฤดแูล้งแทบทกุปี และบางปีน�า้กน้็อยจนพชืผกัทีป่ลกูไว้เสยีหาย 

 ปี ๒๕๒๐ ราษฎรต�าบลชุมแพ อ�าเภอชุมแพ ได้

ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเพื่อกราบบังคมทูลขอพระราชทาน

สร้างเขื่อนทดน�้าถาวรพร้อมก่อสร้างคลองชลประทาน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชด�าริ ให้

กรมชลประทานพิจารณาช่วยเหลือเป็นการด่วน 

 ใช้เวลา ๒ ปี โครงการชลประทานน�้าเชิญ ก็เสร็จ

สมบูรณ์ ทั้งเขื่อนทดน�้า คอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๑๓.๕ เมตร 

และคลองส่งน�้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายและขวา ซึ่งสามารถ

สวนป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
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หล่อเลี้ยงไร่นาในฤดูแล้งได้กว่า 

๑๕,๐๐๐ ไร่ 

 ปลายเดือนกันยายน ที่ลุ่ม

สองฝ่ังน�า้เชญิดูเขยีวชอุ่มชุม่ฉ�า่น�า้ 

กล้าข้าวที่เพิ่งปักด�าก�าลังแตกผลิ

ใบใหม่ ทัง้พชืผกัสวนครวัทีป่ลกูไว้

ตามรั้วบ้านก็แตกกอออกผลเป็น

ที่น่าชื่นใจ 

 “เรามีวันนี้ได้ก็เพราะน�้าจาก

ในหลวงท่าน” ใครบางคนเอ่ย ใบหน้า

คล�า้แดดลมนัน้ระบายด้วยรอยย้ิม 

 นกึถึงเข่ือนอบุลรัตน์ขณะมอง

จากหน้าผาหนิช้างส ีกล่าวได้ว่า ภาพ

ทะเลสาบนั้นงดงามตรึงตรา ทว่า

ผู ้ดูก็สัมผัสได้เพียงความงามที่

ปรากฏเบื้องหน้า 

 จนเมือ่เขากลบัลงมายงัผนืดิน 

ได้เดินเข้าไปในแปลงผกัพชืไร่ ได้

พูดคุยทักทายกับชาวบ้านเจ้าของ

แปลงผกัหรอืทีน่า 

หลวงพ่อใหญ่ วัดพระบาทภูพานค�า
พระพุทธรูปคู่อ�าเภออุบลรัตน์
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พระพุทธสิริสัตตราช
ศูนย์รวมทางใจชาวเขื่อนฯ 

 เมื่อนั้นเองที่เขาพบว่า “น�้า” มิใช่เพียงสร้างภาพ

ความงาม 

 ทว่าน�้าเดียวกันนี้ ยังเต็มไปด้วยชีวิต รอยยิ้ม น�้าใจ 

และความหมายอันเปี่ยมคุณค่า 

คู่มือเดินทาง 

 โครงการพฒันาแหล่งน�า้สองฝ่ังล�าน�า้ช ี(ขดุลอกหนองโง้ง) 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิตัง้อยูท่ีบ้่านโนนเขวา ต�าบลดอนหนั 

อ�าเภอเมอืงขอนแก่น ในความดแูลของส�านกัชลประทานที ่ ๖ 

ขอนแก่น 

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๒๕๕๕ 
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 เขื่อนอุบลรัตน์ตั้งอยู่ที่ต�าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ�าเภอ

อุบลรัตน์ จากตัวเมืองขอนแก่นใช้ทางหลวงหมายเลข ๒ 

ก่อนถงึอ�าเภอน�า้พอง แยกซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๙ 

อีกราว ๒๑ กิโลเมตร 

 ในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ฯ เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชม 

เช่น สนัเขือ่น สวนป่าในโครงการอนุรกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน่ือง

มาจากพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

ยามเย็น เขื่อนอุบลรัตน์ประดับดวงไฟที่ได้จากพลังน�้า
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อ่างเก็บน�้าน�้าเชิญ เปี่ยมเต็มด้วยน�้าสะอาดใส
หล่อเลี้ยงผู้คนและผืนดินทั้งต�าบลชุมแพ

 นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร บ้านพัก และสนามกอล์ฟให้

บริการ สอบถามได้ที่โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๔-๖๒๓๑ 

 อุทยานแห่งชาติน�้าพองอยู่ใกล้เขื่อนอุบลรัตน์ เดินทาง

โดยใช้เส้นทางเดียวกัน โดยก่อนถึงสันเขื่อนฯ เลี้ยวซ้ายใช้

ทางหลวงชนบท ขก. ๔๐๑๔ เส้นทางจะเลียบทะเลสาบจนถึง

ที่ท�าการอุทยานฯ 

 ในอุทยานแห่งชาตินั่นเอง มีบ้านพักและเต็นท์ให้บริการ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐-๔๓๓๕-๘๐๗๔ 

 โครงการชลประทานน�า้เชญิ ตัง้อยูท่ีบ้่านดอนหนั หมูท่ี ่๙ 

ต�าบลชมุแพ อ�าเภอชมุแพ ทัง้พืน้ทีลุ่ม่น�า้และระบบชลประทาน

นั้นเชื่อมต่อกับเขื่อนอุบลรัตน์ เชื่อมร้อยเป็นระบบเดียวกัน

ระหว่างล�าน�้าเชิญและล�าน�้าชี 

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส�านักชลประทานที่ ๖ ขอนแก่น
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มุกดาหาร 

หุบเขา ความฝัน และเรื่องเล่าจากวันวาร

๑...  นานมาแล้ว ณ ปลายเทือกเขาภูพานด้านทิศใต้ เขตอ�าเภอดงหลวง 

จังหวัดมุกดาหาร 

 จากทีเ่คยร่มครึม้ไปด้วยหมูไ่ม้ ดัง่เรือ่งเล่าทีว่่า “หนาทบึจนแดดไม่เคย

ส่องลงพื้นได้” อันเป็นที่มาของ “ดงหลวง” ซึ่งหมายถึง ป่าไพรอันกว้างใหญ่ 

มองไปทางใดก็ราวกับห่มคลุมด้วยผืนพรมสีเขียวนุ่มหนา 
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 จนกระทัง่วนัหนึง่ ป่าภคู่อย ๆ หายสญู ต้นไม้ใหญ่น้อยถกู

บกุรกุก่นถางจนโล่งไร้ ล�าธารทกุสายเร่ิมแห้งเหอืด ผูค้นมากมาย

เดือดร้อน ชีวิตทุกข์ยากโดยไม่อาจฟื้นฟูเยียวยาเองได้ 

 ปี ๒๕๓๗ เรื่องราวดังกล่าวก็ทราบถึงพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์มีพระราชด�ารัสถึงราษฎร 

ในหุบเขา ภาพวันวารเริ่มกลับคืนมา

ป่าเริ่มปกคลุมด้วยไม้น้อยใหญ่ 

ล�าธารมีน�้าเปี่ยมปริ่มหลั่งไหล

อ�าเภอดงหลวงหลายครัง้ โดยให้กรมชลประทานตรวจสอบ

สภาพพื้นที่ การถือครองท่ีดิน สภาพน�้า ตลอดจนการ

เพาะปลูกท�ากินของราษฎร 

 ไม่นานถัดมา พระองค์มีพระราชด�าริ สรุปได้ว่า ควรเร่ง

ด�าเนินการสร้างอ่างเกบ็น�า้ห้วยพ ุอ่างเกบ็น�า้ห้วยหอย พร้อม

ระบบส่งน�้า เพื่อจะได้มีน�้าอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร 

ให้พิจารณาจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน ด้วย

รปูแบบโครงการสหกรณ์ ศกึษาความเหมาะสม ในการสร้าง

อ่างเก็บน�้าห้วยไผ่ พร้อมทั้งพิจารณาเจาะอุโมงค์ลอดภูเขา 

โดยผนัน�า้ไปเตมิให้อ่างเกบ็น�า้ล�าพะยงัตอนบน เขตอ�าเภอเขาวง 

จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อบรรเทาความแห้งแล้งยังพื้นที่ดังกล่าว 

 และที่ส�าคัญยิ่งคือ พระองค์พระราชทานพระราชด�าริ 

สรุปได้ว่า ควรจดัตัง้ “โครงการพฒันาพืน้ทีลุ่ม่น�า้ห้วยบางทราย

ตอนบน” โดยให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ประสาน

หน่วยราชการทีเ่ก่ียวข้องมาด�าเนนิงานร่วมกัน ทัง้งานพัฒนา

อาชีพเสริม งานการเกษตร งานอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า 

รวมถึงเร่งให้เกิดการพัฒนาอาชีพของราษฎรในล�าดับแรก… 

 แล้วโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน�้าห้วยบางทรายตอนบน 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ก็ถือก�าเนิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๘ 

ครอบคลุมหุบเขาเนื้อที่ ๑๘๔,๐๐๐ ไร่ในเขตอ�าเภอดงหลวง

และอ�าเภอค�าชะอี จังหวัดมุกดาหาร มีการแบ่งเขตงานย่อย

ออกเป็น ๔ เขตด้วยกัน ได้แก่ 
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 ๑. เขตพัฒนาอาชีพเสริม เนื้อที่ ๔,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุม

บ้านสานแว้ บ้านค�าผกักดู บ้านนาโคกกงุ โดยเบือ้งต้นมีการ

สร้างอ่างเกบ็น�า้บ้านสานแว้ อ่างเกบ็น�า้ห้วยไถ อ่างเกบ็น�า้ห้วยพงุ 

 ๒. เขตพัฒนาการเกษตร ครอบคลุมบ้านปากช่อง 

บ้านนาหนิกอง บ้านสขุสวสัดิ ์ มีการสร้างอ่างเกบ็น�า้ห้วยหอย 

อ่างเก็บน�้าห้วยพุ โดยเนื้อที่จ�านวน ๔,๐๐๐ ไร่ มีการจัดสรร

ให้ราษฎรที่เดือดร้อนเรื่องที่ท�ากินได้อยู่อาศัย เช่นเดียวกับ

ผลิตภัณฑ์จักสานงานไม้ไผ่ หนึ่งในการพัฒนาอาชีพเสริม

สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 

 ๓. เขตพฒันาการเกษตร ซึง่ต่อเนือ่งจากเขตที ่๒ ครอบคลมุ

พืน้ทีร่าว ๒,๘๐๐ ไร่ในหมูบ้่านแก่งนาง โดยมอ่ีางเกบ็น�า้ห้วยทา

และอ่างเก็บน�้าห้วยไผ่หล่อเลี้ยงนาไร่ 

 ๔. เขตอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า เขตนี้จะอยู่รายรอบ

เขตทั้งสาม โดยมีการด�าเนินการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม

และรักษาป่าต้นน�้าล�าธารที่ยังเหลืออยู่ 
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๒...  ปลายเดือนกันยายน ช่วงเวลาที่เมฆฝนโปรยละอองห่มคลุมหุบเขา... 

 สื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งมีโอกาสมาเยือนอ�าเภอดงหลวง พวกเขาได้เข้าชม 

“หุบเขา” อันเป็นท่ีตั้งโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน�้าห้วยบางทรายตอนบน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

การงานในเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าท�าให้ต้นน�้าฟื้นคืน
กลับมา ส่งผลให้เขตพัฒนาการเกษตรก้าวหน้าตามไปด้วย
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 ที่บ้านด่านช้าง หมู่บ้านใหม่ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาอาชีพ

เสริม ทุกคนมองเห็นความก้าวหน้าอย่างน่าชื่นใจ เมื่อศูนย์

ศิลปาชีพพิเศษ ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

ได้ก่อตั้งขึ้นที่นี่ 

 “แต่ก่อนท�าขายเอง ตอนนี้ศูนย์ศิลปาชีพขายให้ มีค�า

แนะน�าด้วย เลยมีรายได้มากขึ้น” ไพบูลย์ ส่องศิริ หัวหน้า

กลุ่มพัฒนาอาชพีแม่บ้าน บอกกับผูม้าเยอืนด้วยรอยยิม้ภมูใิจ 

ที่บ้านด่านช้าง งานฝีมือที่ถ่ายทอดมายาวนานได้รับการส่งเสริมจากศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ
ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

การงานในเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า
ท�าให้ต้นน�้าฟื้นคืนกลับมา ส่งผลให้เขตพัฒนา
การเกษตรก้าวหน้าตามไปด้วย
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 สมาชิกบ้านด่านช้างเป็นชาวผู้ไท  เมื่อสองปีก่อน 

หมู่บ้านนี้มีชื่อว่า “บ้านป่าก่อ” ตั้งเรือนอาศัยอยู่ในป่าสงวน

ป่าภูสีฐาน ในเวลาต่อมาพื้นที่นั้นถูกประกาศเป็นเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า การอยู่อาศัยจึงผิดกฎหมาย จึงต้องโยกย้าย

และจัดสรรที่ท�ากินแห่งใหม่ให้ 

 กล่าวถึงกลุ่มพัฒนาอาชีพ เดิมชาวผู้ไทบ้านนี้มีฝีมือ

ทางด้านจักสานงานไม้ไผ่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อย้ายเข้ามา

อยู่ในเขตพัฒนาอาชีพเสริม จึงได้รับค�าแนะน�าเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการประยุกต์งานจักสานรูปแบบใหม่ ๆ จากเดิมที่

ท�าเพียงกระติ๊บข้าวเหนียว ถาดใส่ข้าวของ ก็แปรรูปเป็น 

กระเป๋าถือลวดลายสวยงาม กล่องใส่กระดาษทิชชู่ กล่องใส่

ของเอนกประสงค์ขนาดเล็ก ทว่าดูสวยด้วยลายจักสาน 

 และที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ ซองใส่โทรศัพท์

มือถือ ซึ่งจักสานด้วยรูปทรงง่าย ๆ ทว่าดูน่าใช้เพราะท�าด้วย

ไม้ไผ่ประดับลวดลายละเอียดละออ 
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ที่บ้านด่านช้าง งานฝีมือที่ถ่ายทอดมายาวนานได้รับการส่งเสริมจากศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ
ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

 “ท�าไม่พอขายค่ะ” ไพบลูย์บอกกบัผู้มาเยือน ย้ิมระบาย

บนใบหน้า 

 น่ายินดีที่การงาน ณ หุบเขาห่างไกลได้รับการเผยแพร่

ในเมืองใหญ่ งานฝีมือเหล่านี้ถูกน�าไปวางจ�าหน่ายตามร้าน

โครงการหลวงต่าง ๆ  ในนามผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ 

เช่นเดียวกับผ้าห่มทอด้วยฝ้าย กระเป๋าผ้าทอลายพื้นบ้าน 

ฝีมือชาวบ้านอื่น ๆ อีกหลายหมู่บ้านในเขตพัฒนาอาชีพ

เสริมอาณาบริเวณ ๔,๐๐๐ ไร่ 

 และที่น่ายินดียิ่งกว่า คืองานฝีมือเหล่านี้จะไม่สูญหาย 

เพราะมีการส่งต่อความรู้ไปสู่ลูกหลาน เฉพาะบ้านด่านช้าง 

มเีดก็ ๆ หลายคนจกัสานงานไม้ไผ่ได้อย่างคล่องแคล่ว หลายคน

ฝีมอืดเียีย่ม เตรยีมเป็นตัวแทนอ�าเภอดงหลวงไปประกวดสาน

กระติ๊บข้าวเหนียวยังเวทีจังหวัดมุกดาหาร 

 “ขอเป็นก�าลังใจให้นะครับ” ผู้มาเยือนหลายคนเอ่ย 

รอยยิ้มนั้นทั้งเป็นแรงใจและความรู้สึกภูมิใจ 

 ภมูใิจทีห่บุเขาห่างไกลเช่นนีจ้ะไปสร้างชือ่ ณ เมอืงใหญ่ 
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๓...  ในหุบเขา ดเูหมือนจะมีการงานมากหลายให้เรียนรู้ได้ไม่รู้จบ 

 ณ ทิศเหนือของหุบเขา ใกล้เขตจังหวัดสกลนคร ชายวัย

ใกล้เกษียณคนหนึ่งก�าลังมุง่มัน่กบั “การงานใหม่” การงานซึง่

กล่าวได้ว่า แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับสิ่งที่เคยท�าตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมา 

พันตรีชาญ ศรีโพธิ์ไทร พาผู้มาเยือนชม “สวน”
ซึ่งเกิดจากการซึมซับแนวพระราชด�าริ เกษตรทฤษฎีใหม่
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 “ผมคดิแค่เพยีงหาสถานทีส่งบ ๆ  ในบัน้ปลายชวีติ แรกเริม่

กค็ดิแค่อยูว่ดักบับ้านสวนสงบ ๆ สกัท่ี” พันตรชีาญ ศรโีพธ์ิไทร 

บอกกับผู้มาเยือนด้วยน�้าเสียงผ่อนคลาย ยิ้มระบายใบหน้า 

 พนัตรชีาญฯ หรอืทีใ่คร ๆ  เรยีกว่า “คณุลงุ” เล่าว่า ตนเอง

รับราชการทหาร อยู่หน่วยรบซึ่งต้องลงพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ 

พันตรีชาญ ศรีโพธิ์ไทร พาผู้มาเยือนชม “สวน”
ซึ่งเกิดจากการซึมซับในเกษตรทฤษฎีใหม่

ตลอดเวลา ทว่าลกึ ๆ  แล้ว อยากใช้ชวีติสงบสขุ มคีวามสนใจใคร่รู้

ในเรื่องเกษตรตั้งแต่ยังหนุ่ม และเมื่อมีโอกาสซึมซับทฤษฎี

พอเพยีงของในหลวง คณุลุงจงึไม่ลังเลทีจ่ะลงมอืท�าตามความฝัน

 ในวันนี้ อีกเพียง ๒ ปี คุณลุงจะเกษียณจากราชการ 

ทว่าความฝันได้เริ่มก่อรูปขึ้นแล้ว 
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 บนเนื้อที่ย่อม ๆ ขนาด ๕ ไร่ ๒ งานในหุบเขา จากผืนดินที่พูดได้

ว่าเสื่อมโทรม แข็งเป็นดินดาน เพราะผ่านการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่าง

มันส�าปะหลังและอ้อยมานานนับสิบปี 

 “ผมเริ่มจากปลูกกล้วยก่อนเลย เพื่อให้ดินชุ่มชื้น แล้วก็ใช้มูลจาก

วัว ควาย มาช่วยท�าให้ดินสมบูรณ์” คุณลุง เล่าขณะพาเดินชมในไร่ 

 ผ่านไปเพยีง ๑ ปี จากเนือ้ดนิแห้งแขง็ วนันีส้วนของคณุลงุเขยีวสดไป

ด้วยกล้วยหลากหลายชนดิ แซมแทรกด้วยผักหวานป่า เลบ็มอืนาง ชะอม 

เชอรี่ออกผลในไร่

หลังจากฟื้นฟูดิน เห็ดโคนก็ผลิดอกงอกงามบนผืนดิน

ขนุน กระเจียว มะม่วง มะเฟือง ฝรั่ง ไม้ยืนต้น

อย่างยางนา รวมถงึกาแฟ พชืทีค่ณุลงุเพิง่ทดลอง

ปลูกเมื่อ ๑๐ เดือนที่ผ่านมา
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 “ในจงัหวัดแถบนีย้งัไม่มใีครปลูกกาแฟนะครับ ผมเลย

อยากทดลองดู” คุณลุง เอ่ยระหว่างพาเดินดูแถวกาแฟ ซึ่ง

ปลูกแซมใต้ร่มเงาของกล้วยและมะม่วง 

 พดูได้ว่า นีค่อื พชืทีท่�าให้ใครหลายคนมาเยอืนสวนแห่งนี ้

ส�าหรบัภาคอสีาน กาแฟนบัเป็นพชืเศรษฐกจิชนดิใหม่ทีย่งัไม่มี
คอนแคน พืชน่าสนใจอีกชนิดในสวนของคุณลุง

บ้านไม้หลังเล็กของคุณลุง
ในแวดล้อมไม้ใหญ่และไม้ดอก
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ใครทดลองปลูกอย่างจริงจัง มันอาจเป็นความหวังซึง่ทดแทน

ยางพารา พชืเศรษฐกจิทีร่าคาก�าลงัอยู่ในช่วงขาลง 

 “ถ้าเกษตรกรมคีวามตัง้ใจทีจ่ะท�า กถ็อืว่าประสบความส�าเรจ็

ไปขัน้หน่ึงแล้ว” คุณสมุติร ช้อยเพง็ หวัหน้าโครงการพฒันาพืน้ที่

ลุม่น�า้ห้วยบางทรายตอนบนฯ ให้ความเหน็ระหว่างเดนิชมต้นกาแฟ 

 อันที่จริง ที่โครงการฯ นั้นมีการทดลองปลูกกาแฟมา

หลายปีแล้ว ผลผลิตที่ได้ถูกน�าไปคั่วและบด หลายคนได้ชิม

ก็มักเอ่ยชมว่ารสชาติดี น่าส่งเสริมให้ปลูกไปในวงกว้าง 

 บ่ายวันเดียวกันนั้นเอง คุณสุมิตรฯ พาผู้มาเยือนไปชม

พื้นที่โครงการฯ ที่ต�าบลกกตูม อ�าเภอดงหลวง สูงขึ้นไปบน

ไหล่ภู เหนือหุบเขาด้านทิศใต้ 

กาแฟในโครงการฯ ซึ่งเริ่มให้ผลน่าพอใจ
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 ทีน่ัน่คอื เขตอนรุกัษ์และฟ้ืนฟสูภาพป่า การงานฟ้ืนคืน

ป่าต้นน�้าก�าลังด�าเนินไปอย่างแข็งขัน กล้าไม้ใหญ่น้อย

ถูกเพาะขยาย ทั้งเพื่อปลกูเสรมิลงในป่าเสือ่มโทรม และ

แจกจ่ายไปยังชาวบ้านชายขอบป่า 

 และที่ส�านักงานโครงการฯ นั่นเอง ที่ใครหลายคน

ได้เห็นหน้าตาของอ่างเก็บน�้าห้วยไผ่ “ต้นธาร” ที่ส่งมอบ

น�้าล้นเกินผ่านอุโมงค์ผันน�้าไปช่วยชาวอ�าเภอเขาวง 

ณ อีกฟากภูเขา 

 ยืนอยู่ริมอ่างเก็บน�้าห้วยไผ่ ขณะเบื้องหน้า คือ

ทะเลสาบขนาดย่อมแวดล้อมด้วยป่าไม้ ในยามนัน้ ใคร

หลายคนคงรู้สึกคล้ายคลึงกัน 

 รู้สกึได้ถึงความสมบรูณ์ รบัรูไ้ด้ถงึความก้าวหน้าของ

การงานฟ้ืนฟปู่าทีด่�าเนนิมาอย่างยาวนาน ด้วยความตัง้ใจ

และมุ่งมั่น 

หมากเม่า ไม้ใหญ่ที่ให้ทั้งร่มเงา
และเครื่องดื่มรสดีอย่างไวน์

กาแฟในโครงการฯ ซึ่งเริ่มให้ผลน่าพอใจ
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หมากเม่า ไม้ใหญ่ที่ให้ทั้งร่มเงา
และเครื่องดื่มรสดีอย่างไวน์

๔...  จากหุบเขาด้านทิศใต้ เมื่อมองขึ้นไปด้านทศิเหนอืจะพบแนวภสูงู

ปกคลมุด้วยป่าไม้ 

 ความอุดมสมบูรณ์นี้ ปรากฏเป็นสายหมอกขาวในยามเช้า และ

ธารน�้าที่ไหลหลั่งเป็นล�าห้วยน้อยใหญ่ หล่อเลีย้งพชืพรรณ สตัว์ป่า และ

ผู้คนแห่งหุบเขาใต้ลงไป 

อ่างเก็บน�้าห้วยหวด ต้นธารซึ่งให้ก�าเนิดอุทยานแห่งชาติภูผายล
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 อุทยานแห่งชาติภูผายล คือหน่วยงานหลักในการดูแล

ป่าใหญ่ผืนนี้ ด้วยภูมิประเทศเป็นแนวเทอืกเขา จึงเป็นต้นน�า้

ล�าธารส�าคญัทีใ่ห้ก�าเนดิน�้าตกมากสาย อย่างน�้าตกค�าสร้าง

และน�้าตกผาผึ้ง ซึ่งทอดลงเติมเต็มอ่างเก็บน�้าห้วยหวด 

 ย้อนกลับไปในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ เมื่อครั้ง

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสดจ็พระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร

อ่างเก็บน�้าห้วยไผ่
แหล่งน�้าที่หล่อเลี้ยงทั้งเกษตรกรมุกดาหารและกาฬสินธุ์

โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยหวด พระองค์ได้พระราชทาน

พระราชด�าริความว่า “ควรอนุรักษ์สภาพธรรมชาติและป่าไม้ 

บริเวณใกล้กับหัวงานเขื่อนเก็บกักน�้าของโครงการอ่างเก็บน�้า

ห้วยหวด ตลอดจนบริเวณข้างเคียงอ่างเก็บน�้า…” 

 ๓ ปีต่อมา กองอทุยานแห่งชาต ิกรมป่าไม้ จึงเข้าส�ารวจ

พ้ืนที่แล้วประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติห้วยหวดในขณะนั้น 
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ครอบคลมุเนือ้ที ่ ๕๑๗,๘๕๐ ไร่ เขตกิ่งอ�าเภอโคกศรีสุพรรณ กิง่อ�าเภอเต่างอย 

อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดสกลนคร อ�าเภอนาแก จังหวัดนครพนม และอ�าเภอดงหลวง 

อ�าเภอค�าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

 นบัตัง้แต่นัน้ ผืนป่าห้วยหวดก็ได้รบัการดูแลในฐานะต้นน�้าล�าธาร อันเปรียบ

เสมือน “มารดา” ผู้เลี้ยงดูทุกชีวิตให้อิ่มเอม เติบใหญ่ 

ด้วยพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชาวสกลนครและมุกดาหารจึงมีแหล่งน�้าขนาดใหญ่ไว้ใช้
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 บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งเลาะ

เลียบอ่างเก็บน�้าห้วยหวดเข้าไป นอกจาก

ทิวทัศน์น่าชมของทะเลสาบ ผู้มาเยือนยังได้

ชื่นชมพรรณไม้มากหลาย เช่น เทียนน้อย

ซึง่ผลิดอกสชีมพอู่อนหวาน ฝ้ายป่าดอกสชีมพู

สดใส กระดุมเงินดอกกระจิริด ทว่าเป็นสีเงิน

วามวาว ระหว่างทางยงัปรากฏน�า้ตกสายเลก็

สายน้อยอย่างน�้าตกผาผึ้ง น�้าตกค�าสร้าง... 

 ระหว่างทางที่ทอดเข้าไปในหุบเขา ยัง

มีน�้าตกอีกแห่งหนึ่ง ต้นธารเกิดจากป่าบน

พื้นที่อุทยานฯ 

 “งดงาม”... คือนิยามสั้น ๆ ทว่ามาก

ความหมาย เมื่อมายืนอยู่เบื้องหน้าชั้นแรก

ของน�้าตกแก่งโพธิ์ 

เทียนน้อย
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ศาลาทรงงาน เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยหวด เมื่อปี ๒๕๒๗

ฤดูฝนก่อก�าเนิดดอกไม้ป่าหลากสีสันอีกทั้งเฟิร์นก็แตกผลิใบเขียวสดเย็นตา

 ใครคนนัน้ทีเ่อ่ย ทัง้หมายถงึ ความงดงามของสายน�า้ทีไ่หล

โจนลงมา ประหนึง่ผ้าม่านสีขาวประดบัแนวหน้าผา รวมถึงคณุค่าอนั 

“งดงาม” แก่ชีวิตในหุบเขา 

 คุณค่าที่รินรดผืนดินกันดารให้ชุ่มชื่นเย็นฉ�่า มอบความ

สมบูรณ์แด่พืชพรรณนานา ทั้งแปลงผักสวนครัว สระน�้า และ

ไร่นา 
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 นึกถึงเรื่องเล่าในวันวาร... 

 นานมาแล้ว ณ ปลายเทอืกเขาภพูาน

ด้านทิศใต้ เขตอ�าเภอดงหลวง จังหวัด

มุกดาหาร ผืนป่านั้น “หนาทึบจนแดด

ไม่เคยส่องลงพื้นได้” อันเป็นที่มาของ 

“ดงหลวง” ซึ่งหมายถึงป่าไพรอันกว้าง

ใหญ่ มองไปทางใดก็ราวกับห่มคลุมด้วย

ผืนพรมสีเขียวนุ่มหนา 

 ในวนันี ้มองจากหบุเขาออกไป ภาพ

ท่ีปรากฏ ณ เบ้ืองหน้า คือพืชพรรณ

น้อยใหญ่ ไม่ต่างจากผืนพรมสีเขียวสุด

สายตา ราวกับเรื่องเล่าในอดีตนั้นฟื้น

คืนกลับมา 

 เรื่องราวอันน�ามาซึ่งความหวัง 

ความฝัน 

 ไม่ต่างจากความฝันขององค์ราชา 

ผู้ก่อตั้งโครงการในหุบเขา ด้วยหวังว่า

ความงดงามท่ีเคยมีในวันวารจะพลิกฟื้น 

หวนคืนกลับมา... 

ไทรแผ่เรือนยอดร่มครึ้มปรกป่า
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การเดินทาง 

 โครงการพัฒนาพื้ นที่ ลุ ่ มน�้ า   

ห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมา  

จากพระราชด�าริ ตั้งอยู่ที่ต�าบลกกตูม 

อ�าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เปิด

ให้ผู้สนใจเข้าไปเรียนรู้ดูงาน อีกทั้งที่ตั้ง

ส�านกังานโครงการฯ บรรยากาศด ีอยูริ่ม

อ่างเกบ็น�า้ห้วยไผ่ จงึเหมาะส�าหรบัพกัผ่อน

หย่อนใจด้วย 

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 

๐๘-๑๕๔๗-๙๘๙๐ 

 หากไปเยอืนหบุเขา มเีวลาน่าแวะชม

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่บ้านด่านช้าง 

ต�าบลบ้านค้อ อ�าเภอค�าชะอี จังหวัด

มุกดาหาร โทรศัพท์ ๐๘-๗๒๒๒ -๓๔๗๗ 

 แปลงสาธิตการปลูกกาแฟอยู ่ที่

ต�าบลกกตูม อ�าเภอดงหลวง จังหวัด

มุกดาหาร สอบถามได้ที่พันตรีชาญ 

ศรีโพธ์ิไทร โทรศัพท์ ๐-๔๒๖๗-๖๓๓๙ 

ธารสายน้อยไหลโจนจากหน้าผา
หนึ่งในน�้าตกมากสายที่ไหลลง
อ่างเก็บน�้าห้วยหวด 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
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 อุทยานแห่งชาติภูผายลน่าเที่ยว อ่างเก็บน�้าห้วยหวดอยู่ไม่ไกลที่ท�าการ

อุทยานฯ รวมถึงน�้าตกแก่งโพธิ์-น�้าตกสวยแห่งหุบเขา 

 อุทยานฯ มีบ้านพักรับรอง เต็นท์และลานกางเต็นท์ให้บริการ สอบถาม

เพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๒-๖๖๑๕

น�้าตกแก่งโพธิ์ ความงดงามและความหวังแห่งชีวิตในหุบเขา

เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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