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โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
ต าบลค้อเหนือ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

 
เร่ืองเดิม 

เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ       
ในรัชกาลท่ี 9 เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(พระอิสริยยศในขณะนั้น) ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านค าน้ าสร้าง ต าบลค้อเหนือ อ าเภอเมืองยโสธร 
จังหวดัยโสธร ซึ่งได้รับผลกระทบจากการถูกน้ าท่วม ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   
ในรชักาลท่ี 9 ได้พระราชทานพระราชด าร ิให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ  พิจารณาช่วยเหลือเรื่องปากท้อง
ของราษฎรในพื้นท่ีซึ่งเป็นหมู่บ้านยากจน  และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
(พระอิสริยยศในขณะนั้น) ได้พระราชทานพระราชด าริ ให้พิจารณาด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง
พื้นท่ีบริเวณหนองอึ่งสาธารณประโยชน์ และฟื้นฟูสภาพป่าโดยให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกัน 

 
ผลการด าเนินงาน 
   หน่วยงานภายในจังหวัดยโสธรท่ีร่วมเป็นคณะท างาน จ านวน ๑๒ หน่วยงาน       
มีแผนท่ีจะด าเนินการขับเคลื่อนโครงการในด้านการพัฒนาพื้นท่ีและบริหารโครงการ ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการพัฒนาอาชีพ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 

1. ด้านการพัฒนาพ้ืนที่และบริหารโครงการ 
        จะด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในงานอ านวยการและการให้บริการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ก่อสร้างบ้านพักคนงานและบ้านพักเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานประจ าโครงการ 
อย่างละ 1 หลัง จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้แก่คณะท างานโครงการ 
ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และอ านวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นท่ี
โครงการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวน 45 คณะ 2,555 คน 

 งานอ านวยการและให้บริการด้านฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการ 
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2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
         จะด าเนินการก่อสร้างซุ้มสื่อความหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม 
จ านวน 11 ซุ้ม ในพื้นท่ีโครงการห้องเรียนธรรมชาติป่าชุมชนดงมัน ศึกษาและพัฒนาเทคนิคการ
เพิ่มปริมาณของเห็ดป่าในป่าชุมชนดงมัน ปลูกไผ่เพื่อเป็นแนวกันชนและเป็นแหล่งอาหารของชุมชน 
จ านวน 10,000 ต้น ปลูกไม้เสริมป่าบุ่งป่าทามและจัดหากล้าไม้สนับสนุนชุมชน จ านวน 40,000 ตน้ 
และเพาะช ากล้าไม้มีค่า จ านวน 20,000 กล้า 
        ในด้านเครือข่ายการอนุรักษ์ จะด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายป่าไม้     
ตามแนวพระราชด าริ ในพื้นท่ีเป้าหมาย 15 หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตต าบล   
ค้อเหนือในการฟื้นฟูและพัฒนาธนาคารอาหารชุมชน พัฒนาเครือข่ายเยาวชนตามแนว
พระราชด าริครูป่าไม้ในโรงเรียน 6 แห่ง และจัดฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้ตามแนว
พระราชด าริ จ านวน 60 คน 

 
  

3. ด้านการพัฒนาอาชีพ 
        3.1 ด้านการปศุสัตว์ มีแผนจะส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ราษฎร
ในเขตต าบลค้อเหนือ ได้แก่ ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ จ านวน 54 คน การเลี้ยงสุกรชีวภาพ (หมูหลุม) 
จ านวน 37 คน และไก่พื้นเมือง จ านวน 34 คน รวมท้ังติดตั้งซองบังคับสัตว์ประจ าหมู่บ้าน 
จ านวน 4 แห่ง 
        3.2 ด้านการเกษตร จะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร
ให้แก่เกษตรกร จ านวน 70 คน และจัดฝึกอบรมด้านการขยายพันธุ์พืชสวน และการเพาะเห็ด 
ให้แก่ราษฎรจ านวนหลักสูตรละ 50 คน 
      3.3 ด้านการประมง จะผลิตพันธุ์ปลาปล่อยลงในหนองอึ่งเพื่อเพิ่มทรัพยากรด้าน
การประมง จ านวน 100,000 ตัว ส่งเสริมการเลี้ยงกบในบ่อครัวเรือน จ านวน 30 คน ส่งเสริมการ
เลี้ยงปลาตะเพียนในบ่อดิน จ านวน 10 คน และผลิตพันธุ์กบ ปลาดุกอุยลูกผสม และปลาตะเพียน
สนับสนุนให้ราษฎร รวมจ านวน 61,500 ตัว 

งานอ านวยการและให้บริการด้านฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการ 
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        3.4 ด้านพัฒนาท่ีดิน มีแผนจะส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 
จ านวน 100 ตัน ส่งเสริมการท าและใช้น้ าหมักชีวภาพ จ านวน 100 ชุด และสนับสนุนโดโลไมท์ 
ให้ราษฎรใช้ในการปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด จ านวน 50 ตัน 
         3.5 ด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลแปลง
ปลูกหม่อนให้กับสมาชิกโครงการศิลปาชีพ พร้อมท้ังจัดโครงการศึกษาดูงานท่ีศูนย์เรียนรู้เฮือนผ้า
ไหมทอมือ บ้านโคกจาน ต าบลโคกจาน อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
       3.6 ด้านการศึกษาเรียนรู้ด้านอาชีพ จะด าเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับชุมชน จ านวน 1 แห่ง และจัดท าโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนใน
โรงเรียน จ านวน 6 แห่ง โดยจะจัดฝึกอบรมยุวเกษตรกร จ านวน 100 คน พร้อมสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์และปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรให้แก่โรงเรียน 
        3.7 ด้านการส่งเสริมสหกรณ์และการรวมกลุ่มของเกษตรกร มีแผนท่ีจะจัดหา
วัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาและยกระดับก าลังการผลิตการแปรรูปอาหารจากป่าชุมชน ในชื่อสินค้า 
“วนาทิพย”์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร รวมท้ังส่งเสริมในด้านมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารแปรรูป
และพัฒนาระบบการจัดการระบบสหกรณ์ 
 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ราษฎรต าบลค้อเหนือ ได้รับความรู้เพิ่มเติมในด้านการประกอบอาชีพ รวมท้ัง
ได้รับการสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตพื้นฐาน  

2. พื้นท่ีป่าชุมชนดงมัน พื้นท่ี 3,006 ไร่ และหนองอึ่งสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็น
แหล่งทรัพยากรด้านอาหารท่ีส าคัญของราษฎรต าบลค้อเหนือ ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และมี
การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

  3. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีโครงการไปสู่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 

4. ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านอนุรักษ์ในพื้นท่ีโครงการ 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน ในชื่อสินค้า “วนาทิพย์” โดยกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในโครงการ 


