
สรุปผลความกาวหนาและแนวทางการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาพื้นที่บรเิวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จงัหวัดยโสธร



สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิน

ทรงเยี่ยมราษฎรบานคําน้ําสราง   ตําบลคอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 ในการนี้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดําริใหพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวม  ดังนี้

1.พัฒนาขุดลอกหนองอึ่งสาธารณประโยชน   

เพื่อเปนแหลงน้ําทําการเกษตรและขยายพันธุปลา

2. พัฒนา/ปรับปรุงพื้นทีส่ภาพดินโดยปลูกตนไมและ

หญาแฝกเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน

3. ฟนฟสูภาพปาโดยรอบหนองอึ่ง ใหคนสามารถอยู 

กับปาไดอยางเกื้อกูลกนั

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนียใหหนวยงานราชการชวยเหลือดูแลเรื่องปากทองของ

ราษฎรในพื้นที่โครงการ ใหอยูดีกินดีขึ้น และเรื่องการจัดตั้งวัดใหถูกตองตามระเบียบกฎหมาย  เพื่อเปนศูนยพัฒนาจิตใจ

1. ความเปนมาของโครงการ



ประมวลภาพการเสด็จพระราชดําเนนิทรงเยี่ยมราษฎร  ณ  บานคํานําสราง  ต.คอเหนือ  อ.เมือง  จ.ยโสธร เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2543



ประมวลภาพการเสด็จพระราชดําเนนิทรงเยี่ยมราษฎร  ณ  บานคํานําสราง  ต.คอเหนือ  อ.เมือง  จ.ยโสธร เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2543



ประมวลภาพการเสด็จพระราชดําเนนิทรงเยี่ยมราษฎร  ณ  บานคํานําสราง  ต.คอเหนือ  อ.เมือง  จ.ยโสธร เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2543



ประมวลภาพการเสด็จพระราชดําเนนิทรงเยี่ยมราษฎร  ณ  บานคํานําสราง  ต.คอเหนือ  อ.เมือง  จ.ยโสธร เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2543



อ.เมืองยโสธร  

จ.ยโสธร

โดยกําหนดจากขอบเขตพื้นที่น้ําทวม ป พ.ศ.2532 ซึ่งเปนปที่เกดิอกุทกภัยรุนแรงที่สุด ในตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

7 หมูบาน ในทองที่ ตําบลคอเหนือ 

2. ที่ตั้งและขอบเขตพื้นที่โครงการ



7 หมูบานเปาหมายหลกั ประชากร  710 ครัวเรือน  3,496 คน

ดงมันสาธารณประโยชน 3,006 ไร
แจงนอยหมู 12

คําน้ําสรางหมู  11,15

ทาเยี่ยมหมู  10

ดอนกลอยหมู  8, โนนหนัหมู  9 , หนองหวาหมู  13

หนองอึ่งสาธารณประโยชน 

3. พื้นที่เปาหมายโครงการ3. พื้นที่เปาหมายโครงการ

8 หมูบานขยายผล ประชากร  906 ครัวเรือน 4,284 คน

พื้นที่ตําบลคอเหนือ 43.9 ตร.กม. หรือ  27,437.5 ไร



พื้นที่โครงการตั้งอยูในพื้นที่สบแมน้ําช-ีลาํยัง

เปนทางน้ําไหล ตะกอนน้ําหลาก

ที่มาของน้ํา  : น้ําจากลาํน้ํายัง

: น้ําจากแมน้ําชี

: น้ําฝน 

ลาํยัง

แมน้ําชี

หวยไผ

หวยซัน

หวยกานฮุง

ดงมัน

ชีหลง

4. สภาพปญหาพื้นที่โครงการ



ทวมที่ทํากิน 80 % การคมนาคมถูกตัดขาด 4 หมูบาน

สภาพการเกิดอุทกภัยซ้ําซาก ป 2543 – 2547 และ 2549 – 2550 ( ปละ 1-3 เดือน ชวงสิงหาคม - ตุลาคม)

ทวมที่ทํากิน 80 % ทวมที่ตั้งชุมชน 2 หมูบาน

4. สภาพปญหาพื้นที่โครงการ



ทํานา ทําไร เลี้ยงปศุสัตว

ทําประมง รับจางทั่วไป

เก็บหาของปา

5. วิถีการดํารงชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการ



6.1พัฒนาขดุลอกหนองอึ่งสาธารณประโยชนเพื่อเปนแหลงน้ําทําการเกษตรและขยายพันธุปลา

6. ความกาวหนาโครงการ

1) พัฒนาขุดลอกหนองอึ่ง 430 ไร

3) พัฒนาสถานีสูบน้ําหนองอึ่ง  เพื่อผันน้ํามาใชในพื้นที่ปาชุมชนดงมัน(ที่ดอนน้ําไมทวมถึง)

2) พัฒนาระบบกักเก็บน้ําตนทุนและคลองซอยโดยรอบ



6.2 พัฒนาปรับปรุงพื้นที่และสภาพดิน โดยรอบหนองอึ่งโดยการปลูกตนไมและหญาแฝก

6. ความกาวหนาโครงการ



การฟนฟูสภาพปาเพื่อใหคนอยูกับปาไดอยางเกื้อกูลกันการฟนฟูสภาพปาเพื่อใหคนอยูกับปาไดอยางเกื้อกูลกัน



6.3 ฟนฟูสภาพปาเพื่อใหคนอยูกับปาไดอยางเกื้อกูลกัน6.3 ฟนฟูสภาพปาเพื่อใหคนอยูกับปาไดอยางเกื้อกูลกัน

6. ความกาวหนาโครงการ

ปาชมุชนดงมัน 3,006 ไร



6.3.1 สงเสริมการบรหิารจัดทรพัยากรปาไมในหลักการของ “ปาชมุชน”

กองทุน                     
ปาชุมชนดงมัน



6.3.2 การฟนฟูสภาพปาโดยการมสีวนรวม



เครือขายปาชมุชนดงมนักับผลงาน หมูบาน/ชุมชน อนุรักษทรัพยากรปาไมดีเดน

ประจําป 2547 ตามโครงการธงพิทักษปาเพื่อรักษาชีวิต



6.3.3 การฟนฟูสภาพปาโดยโครงการฯ (กรมปาไม) ระหวางป พ.ศ.2544-ปจจุบัน6.3.3 การฟนฟูสภาพปาโดยโครงการฯ (กรมปาไม) ระหวางป พ.ศ.2544-ปจจุบัน

6. ความกาวหนาโครงการ



แปลงปลูกไมโตเร็ว  120 ไร ปาสาธิตธนาคารอาหารชมุชน (วนเกษตร) 40  ไร

ปาสาธิตธนาคารอาหารชมุชน 40 ไร

แปลงปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกยีรติ                     

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  15 ไร

6.3.3 การฟนฟูสภาพปาโดยโครงการฯ (กรมปาไม) ระหวางป พ.ศ.2544-ปจจุบัน6.3.3 การฟนฟูสภาพปาโดยโครงการฯ (กรมปาไม) ระหวางป พ.ศ.2544-ปจจุบัน



ปาไมใชสอย  490 ไร

6.3.3 การฟนฟูสภาพปาโดยโครงการฯ (กรมปาไม) ระหวางป พ.ศ.2544-ปจจุบัน6.3.3 การฟนฟูสภาพปาโดยโครงการฯ (กรมปาไม) ระหวางป พ.ศ.2544-ปจจุบัน



การคืนกลับมาของเห็ดไมคอไรซา (เห็ดเผาะ,เห็ดระโงก,เห็ดดิน) และเห็ดโคน

เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดโคน

เห็ดดิน เห็ดโคน

6.3.3 การฟนฟูสภาพปาโดยโครงการฯ (กรมปาไม) ระหวางป พ.ศ.2544-ปจจุบัน6.3.3 การฟนฟูสภาพปาโดยโครงการฯ (กรมปาไม) ระหวางป พ.ศ.2544-ปจจุบัน

แปลงปลกูปายางนา อาย ุ5-6 ป ที่ออกเห็ดแลว



1.1. โครงการสงเสริมการแปรรูปอาหารจากปาชมุชนโครงการสงเสริมการแปรรูปอาหารจากปาชมุชน

2.2. โครงการและพัฒนาระบบวนเกษตรในพื้นที่ปาชุมชนดงมนัโครงการและพัฒนาระบบวนเกษตรในพื้นที่ปาชุมชนดงมนั

ปงบประมาณ  2547 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ  งบผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 

สนับสนุนโครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายกลุมอาชีพดานการแปรรปูผลิตภัณฑอาหารจากปา  

เพื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
ปงบประมาณ  2548 ไดรับการสนับสนุนงบปกติกรมปาไม  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการ

แปรรปูอาหารจากปาชุมชน

ปงบประมาณ  2545 - 2546 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ  จากสํานักงาน  กปร.

 ปงบประมาณ  2549 ไดรับการสนับสนุนงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด, งบปรกติกรมปาไม

นํารองในปงบประมาณ  2548 (งบปรกติกรมปาไม)

ขยายผลในปงบประมาณ  2549 (งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและงบปรกติกรมปาไม)

6.3.4 การสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานปาไม ตามแนวพระราชดําริ  “ปลูกปาในใจคน”



1) กิจกรรมสงเสริมการแปรรูปอาหารจากปาชุมชน



ตนแบบโรงงานแปรรูปผลติภัณฑอาหารจากปา



“ ของปาที่มีศักยภาพในการเพิ่มมลูคาโดยพัฒนาเปนผลติภัณฑ ”

เห็ดโคนใหญ เห็ดโคนตาบ เห็ดโคนแดง

เห็ดโคนจิก



จิ้งหรีด กระชอน จินาย เห็ดตะไค เห็ดเผาะ

แมเปงไขมดแดง

“ ของปาที่มีศักยภาพในการเพิ่มมลูคาโดยพัฒนาเปนผลติภัณฑ ”

เห็ดระโงก เห็ดระโงก เห็ดตับเตา



แมเปงคั่วเกลือหมายเลข                                                          

อย   351-5-58471-0004

แมลงรวมคั่วเกลือหมายเลข                      

อย   351-5-58471-0003

ไขมดแดงในน้ําเกลือหมายเลข                                                

อย   351-5-58471-0002

เห็ดโคนในน้าํเกลือหมายเลข                                                         

อย   351-5-58471-0001

เห็ดเผาะในน้ําเกลืออยูระหวางการขอ  อย   น้ําพริกเห็ดโคนและเห็ดตระไค

ผลติภัณฑเครื่องหมายการคา “ วนาทิพย OTOP ชุมชนคนรักษปา”



นิทรรศการ 80 พรรษา ปวงประชาเปนสุขศานต ณ  อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานกาชาดจังหวดัยโสธร

งานฉลอง 100 ป  พระราชวังสนามจันทร  จังหวดันครปฐม

จัดแสดงนิทรรศการและจําหนายผลิตภัณฑในโครงการ



สัมมนาวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหงชาติ ณ ศูนยการประชุมไบเทค บางนา อํานวยการถายทําสารคดี “พระบารมีจักรีวงศ”

สัปดาหอนุรักษทรัพยากรปาไมของชาติ ณ กรมปาไม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ กรมประชาสัมพันธ ณ งานปลูกปา  จ.ขอนแกน

จัดแสดงนิทรรศการและจําหนายผลิตภัณฑในโครงการ



 ผลความกาวหนาการดําเนนิกจิการของกลุมเกษตรกรในโครงการฯ



กลุมเกษตรกรเพาะเห็ดคอเหนือไดเปลี่ยนสถานภาพเปนสหกรณการเกษตรฯกลุมเกษตรกรเพาะเห็ดคอเหนือไดเปลี่ยนสถานภาพเปนสหกรณการเกษตรฯ    11 เมษายนเมษายน  25522552

 ผลความกาวหนาการดําเนนิกจิการของกลุมเกษตรกรในโครงการฯ



 ผลความกาวหนาการดําเนนิกจิการของกลุมเกษตรกรในโครงการฯ



2) กิจกรรมสงเสริมและพฒันาวนเกษตร



2) กิจกรรมสงเสริมและพฒันาวนเกษตร

จัดตั้งธนาคารพันธุไมเศรษฐกิจ

หญาอาหารสัตวและปุยชีวภาพ



2) กิจกรรมสงเสริมและพฒันาวนเกษตร

ธนาคารพันธุไมเศรษฐกิจ หญาอาหารสัตว และปุยชีวภาพ



การพัฒนาปุยอินทรียชีวภาพคุณภาพสูงและปุยน้ําหมกัชีวภาพ เพื่อใชในการปลูกและบํารุงปา

2) กิจกรรมสงเสริมและพฒันาวนเกษตร



 อาํนวยการศึกษาดูงานอาํนวยการศึกษาดูงาน

6.3.5 อํานวยการและประสานการดําเนนิงานโครงการ

ดานการบริหารจดัการปาและสงเสริมอาชีพดานปาไม



การทดสอบการปลูกเชื้อเห็ดไมการทดสอบการปลูกเชื้อเห็ดไมคอรคอรไรซาในไมวงศยางไรซาในไมวงศยาง

อาํนวยการศึกษาดูงานอาํนวยการศึกษาดูงาน

6.3.5 อํานวยการและประสานการดําเนนิงานโครงการ



ความสัมพันธของเห็ดไมความสัมพันธของเห็ดไมคอรคอรไรซาไรซา  ((เห็ดเผาะเห็ดเผาะ  เห็ดระโงกเห็ดระโงก  เห็ดตะไคเห็ดตะไค))  กับไมยางนากับไมยางนา

 อาํนวยการศึกษาดูงานอาํนวยการศึกษาดูงาน

6.3.5 อํานวยการและประสานการดําเนนิงานโครงการ



ระบบวนเกษตรระบบวนเกษตร  และธนาคารอาหารชุมชนและธนาคารอาหารชุมชน

อาํนวยการศึกษาดูงานอาํนวยการศึกษาดูงาน

6.3.5 อํานวยการและประสานการดําเนนิงานโครงการ



6.4 งานสงเสริมและพฒันาดานการเกษตร
กิจกรรมศนูยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมสงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม



กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงปลาในกระชงั

6.5 งานสงเสริมและพฒันาดานประมง
กิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ําในหนองอึ่งสาธารณประโยชน



แผนที่แสดงเสนทางเชื่อมโยง

ถนนเขาโครงการ ระยะทาง 17 กม.

ดําเนินการแลวเสรจ็ในป 50-51

สะพานขามแมน้ําชีเชื่อมตอระหวาง

จังหวัดยโสธร   – จังหวัดรอยเอ็ด 
ยังไมมีแผนงาน/งบประมาณ

7. การพัฒนาโครงขายคมนาคมในพื้นที่โครงการ



8. กรอบแนวทางการดําเนินงานโครงการ ระยะที่ 2(ระยะพัฒนา ป 53 - 55)

ตามที่คณะเจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดไปศึกษาดูงาน  ณ  ศูนยศึกษา 
การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   และโครงการฟารมตัวอยาง 
หนองหมากเฒาตามพระราชดําริสมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ  
จังหวัดสกลนคร  เพื่อนํามาปรับใชในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ    
ใหสอดคลองตามหลักภูมิสังคม

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งฯ  มีแนวทางการดําเนินงาน
คลายคลึงกับโครงการฟารมตัวอยางฯ จําเปนที่จะตองดําเนินการในลักษณะ
ศูนยเรียนรูและสงเสริมอาชีพที่หลากหลาย  ในดานการเกษตร ประมง  
ปศุสัตว  ปรับปรุงบํารุงดิน  สงเสริมศิลปาชีพ  การสหกรณ  และ
พัฒนาการปาไม 

เพื่อใหการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตาม

แนวทางที่สํานักงาน กปร. ไดหารือรวมกับจังหวัดยโสธร  เปนไปอยาง
ตอเนื่อง ประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน 

จึงขอเสนอใหโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดยโสธร  โครงการพระราชดําริในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  เปนหนึ่งในพื้นที่เปาหมายโครงการ
ขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ



การพัฒนาพื้นที่ดอนน้ําไมทวมถึง(พัฒนาปาชุมชนดงมันในรูปแบบฟารมเศรษฐกิจพอเพียง)

8. กรอบแนวทางการดําเนินงานโครงการ ระยะที่ 2(ระยะพัฒนา ป 53 - 55)



8.1 แผนงานพัฒนาระบบชลประทาน

สายที่ 2 (งบจังหวดัป 2553)

สํานักงานโครงการฯ

การพัฒนาระบบชลประทานหนองอึ่งสาธารณประโยชน

สายที่ 1 (ป 2549)



เขตพัฒนาโครงการ 1

เขตพัฒนาโครงการ 2

การดําเนินงานโครงการแบบบูรณาการ



ศูนยเรียนรูดานเกษตร เนื้อที่ 32 ไร

ศูนยเรียนรูดานประมง (3ไร)ธนาคารหญาอาหารสัตว (15 ไร)

เขตพัฒนาโครงการ 1  (125ไร)

พื้นทีส่งเสรมิเกษตรผสมผสาน 1 (17 ไร)

พื้นทีส่งเสรมิเกษตรผสมผสาน 2 (16 ไร)

พื้นทีส่งเสรมิเกษตรผสมผสาน 3 ( 18 ไร)

พื้นทีส่งเสรมิเกษตรผสมผสาน 4 (17 ไร)

พื้นทีส่งเสรมิเกษตรผสมผสาน 5 (10 ไร)



เห็นควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ  ในป  2553 จากสํานักงานกปร.

8.2 แผนงานสงเสริมและพฒันาดานการเกษตร
โครงการศูนยเรยีนรูและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร



8.3 แผนงานสงเสริมและพฒันาดานประมง

เห็นควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ  ในป  2553 จากสํานักงานกปร.

โครงการศูนยเรยีนรูและสงเสริมอาชีพดานประมง



8.4 แผนงานสงเสริมศิลปาชีพ
โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะการทอผา



พื้นที่สงเสริมเกษตรผสมผสานคําน้ําสราง (18 ไร)

ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว(27 ไร)

แปลงสาธิตวนเกษตร (16 ไร)

ศูนยเรียนรูดานพฒันาที่ดิน(1.5ไร)

สํานักงาน

โครงการฯ(25 ไร) 

เขตพัฒนาโครงการ 2 

พื้นที่สงเสริมเกษตรผสมผสานแจงนอย(22 ไร)



ความพรอมหรือตนทุน ณ ปจจุบัน(ธนาคารหญาอาหารสัตว/ปุยชีวภาพ/พันธุไมเศรษฐกิจ 30 ไร)

เห็นควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ  ในป  2553 จากสํานักงานกปร.

8.5 แผนงานสงเสริมและพฒันาดานปศุสัตว
โครงการศูนยเรยีนรูและสงเสริมอาชีพดานปศสุัตว



8.6 แผนงานสงเสริมและพฒันาดานพฒันาที่ดิน
โครงการศูนยเรยีนรูและสงเสริมอาชีพดานพัฒนาที่ดนิ



8.7 แผนงานสงเสริมและพฒันาระบบสหกรณ
โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ



8.8 แผนงานสงเสริมและพฒันาการปาไม

1. โครงการ/กจิกรรมดานการฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรปาไมตามแนวพระราชดําริ 

3. โครงการ/กจิกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมตามแนวพระราชดําริ

โดยโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งฯ กรมปาไม

2. โครงการสงเสริมการแปรรูปผลิตผลปาไม
โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร

โดยโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งฯ กรมอทุยานแหงชาติฯ



8.9 แผนงานวิชาการ
กิจกรรมสาธิตทดสอบการปลกูเชื้อเหด็ไมคอรไรซาในไมวงศยาง



พัฒนาศนูยขอมูลและบริการ

8.10 แผนงานอํานวยการและบริหารงานโครงการ

เห็นควรดําเนินการในอนาคตตอไป

โครงการพัฒนาศนูยเรียนรูและทองเที่ยวเชิงนิเวศน



เขาใจ  เขาถึง  พฒันา

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง

อนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ

จังหวัดยโสธร


