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บทท่ี ๑ 
ข้อมูลจังหวัดยโสธร 

 

๑.๑  ที่ตั้ง อาณาเขตและสภาพทั่วไป1 
จังหวัดยโสธร  เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย จัดตั้ง

โดยคณะปฏิวัติของจอมพลถนอม กิตติขจร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๑๕ อันให้แยกอ าเภอยโสธร อ าเภอกุดชุม อ าเภอเลิงนกทา อ าเภอค าเขื่อนแก้ว อ าเภอมหาชนะชัย และ
อ าเภอป่าติ้ว ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี แล้วรวมกันตั้งเป็นจังหวัดยโสธร และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่             
๑ มีนาคม ๒๕๑๕ สืบไป โดยมีนายชัยทัต สุนทรพิพิธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธรคนแรก 

จังหวัดยโสธรเดิมเป็นหมู่บ้านเรียกว่า บ้านสิงห์ท่า ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๕๗ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงยกฐานะเป็นเมืองยโสธร มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร
ถึง พ.ศ. ๒๔๔๓ รวมเข้าอยู่ในบริเวณอุบลราชธานีจนถึง พ.ศ. ๒๔๕๐ เมื่อยุบบริเวณอุบลราชธานี จัดตั้งเป็น
จังหวัดอุบลราชธานี จึงเป็นอ าเภอในจังหวัดอุบลราชธานี กระทั่งมีประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าว 

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ระหว่างเส้นแวงที่ ๑๐๔ และ ๑๐๕ องศาตะวันออก และเส้นรุ้งที่ ๑๕ และ ๑๖ องศาเหนือมีรูปร่างคล้าย
พระจันทร์เสี้ยว ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ ๕๓๑ กิโลเมตร (ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๑, ๒, ๒๐๒) อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
ยโสธร และอ านาจเจริญ) มีพ้ืนที่ ๔,๑๖๑.๔๔๔ ตารางกิโลเมตรหรือ ๒,๖๐๐,๙๐๒.๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๑ 
ของพ้ืนที่ทั่วประเทศ (๓๒๑ ล้านไร่)และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๙ ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดลักษณะภูมิประเทศ
และภูมิอากาศของจังหวัดยโสธร พ้ืนที่มีลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวันตกลงไปทางทิศตะวันออก พ้ืนที่ทาง
ตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่นมีสภาพเป็นป่าและมีแหล่งน้ าขนาดกลาง ได้แก่ 
ห้วยลิงโจน ห้วยสะแบก ล าโพง ล าเซบาย ส่วนพ้ืนที่ทางตอนกลางและตอนใต้ เป็นที่ราบลุ่มต่ าสลับกับสันดิน
ริมน้ า มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่  ได้แก่ แม่น้ าชี และขนาดกลาง ได้แก่ ล าน้ ายังล าทวน ไหลผ่าน มีหนอง บึง ล าห้วย 
และแหล่งน้ าขนาดเล็กอยู่ทั่วไปลักษณะดินส่วนมากเป็นดินทรายและดินเค็ม ส าหรับภูมิอากาศ จังหวัดยโสธร 
มี ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาวความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยเท่ากับ ๗๑.๑% อุณหภูมิสูงสุด ๔๓ องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด ๑๑ องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในรอบ ๕ ปี (๒๕๕๒ – ๒๕๕๖) เฉลี่ย 
๑,๖๐๐ ม.ม. ต่อป ี 
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 ที่มา : เว็บไซตส์ านักงานจังหวัดยโสธร http://www.yasothon.go.th 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%97%E0%B9%90_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%96_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%91%E0%B9%95
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%97%E0%B9%90_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%96_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%91%E0%B9%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5


๒ 
 

   
ภาพแสดงที่ตั้งและขอบเขตของจังหวัดยโสธร 

 

ที ่ อ าเภอ 
พื้นที่ 

ระยะทาง (กม.) 
ไร ่ ตร.กม. 

๑ เมืองยโสธร ๓๖๑,๓๗๕ ๕๗๘.๒๐๐ -  

๒ เลิงนกทา ๕๘๙,๒๕๐ ๙๔๒.๘๐๐ ๖๙ 

๓ ค าเข่ือนแก้ว ๓๙๙,๐๐๐ ๖๓๘.๔๐๐ ๒๓ 

๔ มหาชนะชัย ๒๘๔,๕๔๒.๕ ๔๕๕.๒๖๘ ๔๑ 

๕ กุดชุม ๓๔๐,๐๐๐ ๕๔๔.๐๐๐ ๓๗ 

๖ ป่าติ้ว ๑๙๒,๕๐๐ ๓๐๘.๐๐๐ ๒๘ 

๗ ค้อวัง ๙๓,๗๕๐ ๑๕๐.๐๐๐ ๗๐ 

๘ ทรายมูล ๑๗๐,๔๘๕ ๒๗๒.๗๗๖ ๑๘ 

๙ ไทยเจริญ ๑๗๐,๐๐๐ ๒๗๒.๐๐๐ ๕๐ 

รวม ๒,๖๐๐,๙๐๒.๕ ๔,๑๖๑.๔๔๔   

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดยโสธร   



๓ 
 

๑.๒  ข้อมูลการปกครอง และประชากร 
๑) อาณาเขต จังหวัดยโสธรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

                ทิศเหนือ               ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและมุกดาหาร 
                ทิศตะวันออก          ติดต่อกับจังหวัดอ านาจเจริญและอุบลราชธานี 
                ทิศใต้                  ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 
                ทิศตะวันตก           ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด 

                     ๒) การปกครองท้องที่ และการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน 

ต าบล หมู่บ้าน อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. 

๑ เมืองยโสธร ๑๗ ๑๙๐ ๑ -  ๑ ๕ ๑๒ 

๒ เลิงนกทา ๑๐ ๑๔๕ -  -  -  ๙ ๓ 

๓ ค าเข่ือนแก้ว ๑๓ ๑๑๕ -  -  -  ๒ ๑๒ 

๔ มหาชนะชัย ๑๐ ๑๐๓ -  -  -  ๑ ๑๐ 

๕ กุดชุม ๙ ๑๒๘ -  -  -  ๑ ๙ 

๖ ป่าติ้ว ๕ ๕๗ -  -  -  ๑ ๕ 

๗ ค้อวัง ๔ ๔๕ -  -  -  ๑ ๔ 

๘ ทรายมูล ๕ ๕๔ -  -  -  ๒ ๔ 

๙ ไทยเจริญ ๕ ๔๘ -  -  -  ๑ ๔ 

  รวม ๗๘ ๘๘๕ ๑ -  ๑ ๒๓ ๖๓ 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดยโสธร 

๒.๑) จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ อ าเภอ ๗๘ ต าบล ๘๘๕ หมู่บ้าน
ประกอบด้วย อ าเภอเมืองยโสธร อ าเภอเลิงนกทา  อ าเภอไทยเจริญ  อ าเภอกุดชุม  อ าเภอทรายมูล อ าเภอ
ป่าติ้วอ าเภอค าเข่ือนแก้ว อ าเภอมหาชนะชัย และอ าเภอค้อวัง 

๒.๒) การบริหารราชการส่ วนท้องถิ่นจั งหวัดยโสธรมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                 
๓ รูปแบบ จ านวน ๘๘ แห่ง แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาล
ต าบล ๒๓ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๖๓ แห่ง 

๒.๓) จังหวัดยโสธรมีส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัดจ านวน ๓๒ แห่งส่วนราชการ
ส่วนกลางที่มีท่ีตั้งท าการอยู่ในจังหวัดจ านวน ๓๖ แห่ง รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๗ แห่ง 

๒.๔) องค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดจังหวัดยโสธร มีองค์กรเอกชนในหลายลักษณะเพ่ือพัฒนา
สังคมคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม สโมสร ชมรม และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ซึ่งองค์กรที่เด่นชัด 
และมีบทบาท เช่น หอการค้าจังหวัดยโสธร สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมสตรี นักธุรกิจ และวิชาชีพจังหวัด



๔ 
 

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด มูลนิธิรวมสามัคคี และ กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ที่เป็นองค์กรพัฒนา
อาชีพสร้างรายได้ที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง อาทิ กลุ่มเกษตรกรท านานาโส่ อ าเภอกุดชุม กลุ่มเกษตรกรท านา
บากเรืออ าเภอมหาชนะชัย กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติยั่งยืน อ าเภอค้อวัง ซึ่งจะผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย 
และอินทรีย์ส่งต่างประเทศ และมีกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปต่าง ๆ 

ข้อมูลด้านประชากร ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธรมีประชากร จ านวน 
๕๓๙,๙๙๑ คน  (ปี ๒๕๕๘ มีจ านวน ๕๔๐,๑๘๒ คน) เป็นชาย ๒๗๐,๘๙๑ คน และหญิง ๒๖๙,๑๐๐ คน  
มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑๖๓,๗๐๑ ครัวเรือน มีอัตราการเพ่ิมธรรมชาติเฉลี่ยร้อยละ ๐.๔๕ ความหนาแน่น
ของประชากรเฉลี่ย ๑๓๐ คนต่อตารางกิโลเมตร 

                      ๑) ข้อมูลประชากรแยกตามเพศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ 

ที ่ พ.ศ. เพศชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) หมายเหตุ 

๑ ๒๕๕๔ ๒๗๐,๓๐๖ ๒๖๘,๕๔๗ ๕๓๘,๘๕๓   

๒ ๒๕๕๕ ๒๗๐,๙๗๓ ๒๖๙,๒๙๔ ๕๔๐,๒๖๗   

๓ ๒๕๕๖ ๒๗๑,๐๘๒ ๒๖๙,๓๐๑ ๕๔๐,๓๘๓   

๔ ๒๕๕๗ ๒๗๑,๑๖๓ ๒๖๙,๐๔๘ ๕๔๐,๒๑๑   

๕ ๒๕๕๘ ๒๗๑,๑๐๙ ๒๖๙,๐๗๓ ๕๔๐,๑๘๒   

๖ ๒๕๕๙ ๒๗๐,๘๙๑ ๒๖๙,๑๐๐ ๕๓๙,๙๙๑ (๓๑ พ.ค. ๕๙) 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดยโสธร 

                      ๒) ข้อมูลประชากรและจ านวนครัวเรือนแยกตามอ าเภอ 

ที ่ อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

๑ เมืองยโสธร ๑๗ ๑๙๐ ๔๔,๓๓๑ ๖๕,๕๗๒ ๖๔,๖๔๘ ๑๓๐,๒๒๐ 

๒ เลิงนกทา ๑๐ ๑๔๕ ๒๙,๑๔๔ ๔๘,๑๖๒ ๔๘,๓๕๘ ๙๖,๕๒๐ 

๓ ค าเข่ือนแก้ว ๑๓ ๑๑๕ ๑๙,๕๕๖ ๓๓,๖๖๘ ๓๓,๓๘๕ ๖๗,๐๕๓ 

๔ มหาชนะชัย ๑๐ ๑๐๓ ๑๕,๑๘๗ ๒๘,๘๑๐ ๒๘,๕๔๙ ๕๗,๓๕๙ 

๕ กุดชุม ๙ ๑๒๘ ๒๐,๔๔๔ ๓๓,๔๖๖ ๓๒,๙๖๗ ๖๖,๔๓๓ 

๖ ป่าติ้ว ๕ ๕๗ ๑๐,๕๕๒ ๑๗,๗๐๔ ๑๗,๖๐๒ ๓๕,๓๐๖ 

๗ ทรายมูล ๕ ๕๔ ๘,๙๘๐ ๑๕,๕๒๗ ๑๕,๕๓๗ ๓๑,๐๖๔ 

๘ ค้อวัง ๔ ๔๕ ๖,๖๐๗ ๑๒,๖๘๐ ๑๒,๘๖๘ ๒๕,๕๔๘ 



๕ 
 

๙ ไทยเจริญ ๕ ๔๘ ๘,๙๐๐ ๑๕,๓๐๒ ๑๕,๑๘๖ ๓๐,๔๘๘ 

รวม ๗๘ ๘๘๕ ๑๖๓,๗๐๑ ๒๗๐,๘๙๑ ๒๖๙,๑๐๐ ๕๓๙,๙๙๑ 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดยโสธร  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๙) 
 

๑.๓  ข้อมูลเศรษฐกิจ 
ด้านการค้า  มีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ มีผู้จดทะเบียน

นิติบุคคล ๙๔๖ รายการค้าของจังหวัดยโสธร โดยเฉพาะการค้าข้าวมีหนาแน่นที่ชุมชนเทศบาลเมืองยโสธร
เทศบาลต าบลกุดชุมพัฒนา เทศบาลต าบลเลิงนกทา เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว สินค้าที่มีชื่อเสียง
ได้แก่  ข้าวหอมมะลิ หมอนขวานผ้าขิดผ้าไหมลายลูกหวาย ผ้าไทยท้องถิ่นปลาส้ม ถั่วลิสง ก่องข้าว โดยในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ ๑,๐๘๑,๔๓๓,๒๕๖ บาท 

ด้านการบริการ  มีธนาคารพาณิชย์ ๒๐ แห่ง ปี ๒๕๕๙ (ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
เงินฝากกระแสรายวัน ฝากประจ า ฝากออมทรัพย์ ๑๒,๔๖๒ ล้านบาท เงินให้สินเชื่อ ๑๘,๔๙๔ ล้านบาท 

ด้านสาธารณูปโภค  มีบริการไฟฟ้าและประปาที่ดี ไปรษณียภัณฑ์ขนส่งทางบก และ 
ในอนาคตระยะต่อไปจังหวัดจะมีทางรถไฟผ่านพ้ืนที่อ าเภอเลิงนกทา และการพัฒนา/ผลักดันให้สนามบิน               
เลิงนกทาเป็นสนามบินพาณิชย์ 

ด้านการท่องเที่ยว  มี โรงแรม ๙๗ แห่ ง จ านวน ๑,๗๗๓ ห้องพักส่วนรายได้จาก 
การท่องเที่ยวพบว่าจ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น โดยในปี ๒๕๕๔  
มีจ านวน๔๓๓,๖๕๒ คน เพ่ิมขึ้นเป็น ๕๑๓,๒๔๔ คน ในปี ๒๕๕๘ และรายได้จากการท่องเที่ยวมีจ านวนเพ่ิมขึ้น
ด้วยเช่นกัน โดยในปี ๒๕๕๔ มีรายได้ ๔๙๒.๙๕ ล้านบาท และในปี ๒๕๕๘ เพ่ิมขึ้นเป็น ๖๐๙.๑๘ ล้านบาท 

ด้านการประกอบอาชีพ ประชากรในจังหวัดยโสธรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาค
เกษตรกรรม (เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง) มีจ านวน ๑๕๒,๘๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๖ 
ของผู้มีงานทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม ขณะที่นอกภาคเกษตรกรรมมีจ านวน ๙๑,๘๔๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๔ โดยด้านการขายส่งและการขายปลีกมีจ านวนมากที่สุดรองลงมาคือด้านการก่อสร้าง 
และด้านกิจกรรมโรงแรม และอาหาร ตามล าดับ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

จังหวัดยโสธรมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือ 
หมอนขิด ผลิตภัณฑ์จักสาน และผ้าย้อมสีธรรมชาติ ส่วนประเภทอาหาร ได้แก่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดี และปลาส้มยโสธรอันเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จ านวน ๙๐๗ ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ ปี ๒๕๕๙)และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับ 
ความนิยมและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกและจังหวัดยโสธรโดยเฉพาะหมอนขวานผ้าขิด  ที่บ้านศรีฐาน 
อ าเภอป่าติ้ว จ านวน ๗๑ ราย มีการส่งไปจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่มี
จ าหน่ายในท้องถิ่นและภายในประเทศซึ่งมีก าลังผลิตไม่มากนักและสร้างรายได้ ให้กับกลุ่มสมาชิกในชุมชน 
ได้แก่ผลิตภัณฑ์จักสาน ไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย เครื่องทองเหลือง แกะสลักไม้ ปลาส้ม ไก่ย่าง
บ้านแคน ลอดช่อง เนื้อโคขุน ไข่ไก่อินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จากถ่ัวลิสง เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ชุมชุนที่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 



๖ 
 

๑.๔  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดยโสธร2  
                 จังหวัดยโสธรได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป  ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ
จังหวัดโดยน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (ข้อจ ากัด /ภัยคุกคาม) แล้วประเมิน
ศักยภาพการพัฒนาร่วมกับประเด็นการพัฒนาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๕ 
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐนโยบายของรัฐบาล / แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์รายสาขา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของประเทศ และยุทธศาสตร์ของภาค/ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
แล้วสามารถสรุปผลวิเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และคณะกรรมการ
บริหารงานแบบบูรณาการจงัหวัดยโสธร (ก.บ.จ.ยส.) ได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้ง ได้น าแผนพัฒนา
จังหวัดยโสธร ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เข้าประชุมกับทุกภาคส่วน เพ่ือหารือรับฟังความคิดเห็น 
ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สรุปได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  คือ  “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” 

พันธกิจ เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันด าเนินการแก้ไขปัญหาสนองความต้องการ
และพัฒนาจังหวัดยโสธรให้บรรลุวิสัยทัศน์ได ้๓ พันธกิจ ดังนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 

(๒) สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่น และชัดเจนในฐานะจังหวัดที่ด ารง
ความเป็นชุมชนอีสาน โดยเน้นการรณรงค์ให้ ความส าคัญกับวัฒนธรรมค่านิยม และประเพณีอีสาน ซึ่งมี
การผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อย่างกลมกลืนขยายโอกาสด้านอุดมศึกษาในจังหวัด   

(๓) ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือท าให้
เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้าการท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง

ของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                                                           
2 ที่มา : เว็บไซต์ส านักงานจังหวัดยโสธร http://www.yasothon.go.th 
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เป้าประสงค ์  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  และกลยทุธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และ
โครงการหลักภายใต้กลยทุธ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  : ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ครบวงจร และได้มาตรฐาน 
๑.  เป้าประสงค์  “ผลผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่า” 
๒.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

๑) พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน (๒๕,๐๐๐ ไร่/ปี) 
๒) จ านวนสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (๔ ชนิด) 
๓) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ ๓.๕/ปี) 

๓.  กลยุทธ์ 
๑) สร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๒) ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เต็มศักยภาพ 
๓) เพ่ิมความสามารถในการรับซื้อและส่งเสริมการแปรรูปเพ่ิมมูลค่าการผลิต

สินค้าเกษตรอินทรีย์ 
๔) เพ่ิมตลาดและช่องทางการจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  : ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า
การท่องเที่ยว 

๑.  เป้าประสงค์  “ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น” 
๒.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

๑) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ ๕/ปี) 
๒) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (ร้อยละ ๔/ปี) 

๓.  กลยุทธ์ 
๑) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน 
๒) ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
๓) ยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเที่ยวและการบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  : ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความเข้มแข็งและ 
ความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

๑.  เป้าประสงค์  “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความม่ันคงและสังคมมีความสงบ
เรียบร้อย” 

 
 



๘ 
 

๒.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
๑) ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตความตามเกณฑ์

มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน (ร้อยละ ๙๕ ต่อปี) 
๒) จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบยโสธรโมเดล  (เพ่ิมขึ้น 

ปีละ ๓๖ หมู่บ้าน/ปี) 
๓) ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี 

(ร้อยละ ๙๕ ต่อปี) 
๔) จ านวน อปท. ที่ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน(ดูแลสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส) 

(เพ่ิมขึ้น ๑๐ แห่ง) 
๕) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA  
๖) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของค่าเฉลี่ย O-Net ม.๓ (ร้อยละ ๓.๕/ปี) 
๗) ร้อยละของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๕/ปี) 
๘) จ านวนร้อยละที่ลดลงของการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน/ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน  

(ลดลงร้อยละ ๓/ปี) 
๓.  กลยุทธ์ 

๑) ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง 
๒) เพ่ิมศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓) ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ      
๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑.  เป้าประสงค์“ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพิ่มข้ึน” 
๒.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

๑) จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้และที่ดินของรัฐได้รับการปกป้องบ ารุงรักษาและปลูกต้นไม้
ฟ้ืนฟูสภาพป่า (๑๓,๐๐๐ ไร่/ปี) 

๒) จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
(๑๐,๐๐๐ ไร่/ปี) 

๓) จ านวนพ้ืนที่แหล่งน้ าได้รับการพัฒนาและมีผลผลิตสัตว์น้ าเพ่ิมขึ้น (๕,๐๐๐ ไร่/ปี) 
๔) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน (ร้อยละ ๐.๕/ปี) 

๓.  กลยุทธ์ 
๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓) ยกระดับเมืองเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิถีพลังงานทดแทน 



๙ 
 

บทท่ี ๒ 
ข้อมูลการศึกษา 

  
๒.๑  บ้านกุดแข้ด่อน  

ข้อมูลทั่วไป  
บ้านกุดแข้ด่อน ตั้งอยู่ ณ ต าบลกุดเชียงหมี3 อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเลิงนกทา 

จังหวัดยโสธร ไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร มีจ านวนพ้ืนที่ประมาณ ๑๑๒ ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ๕๙,๙๙๕ ไร่  มีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ จดต าบลโชคชัย ต าบลร่มเกล้าอ าเภอนิคมค าสร้อย 
ทิศไต้  จดต าบลสามัคคี อ าเภอเลิงนกทา 
ทิศตะวันออก จดต าบลกุดแห่ อ าเภอเลิงนกทา 
ทิศตะวันตก จดต าบลห้องแซง อ าเภอเลิงนกทา และต าบลหนองสูงใต้ อ าเภอหนองสูง 

จังหวัดมุกดาหาร 
จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเชียงหมี  มีทัง้หมด ๑๒  หมู่บ้าน ได้แก ่
หมู่ที่  ๑   บ้านกุดเชียงหมี  หมู่ที่  ๒   บ้านห้วยยาง 
หมู่ที่  ๓  บ้านสวาสดิ์                หมู่ที่  ๔  บ้านกุดขุ่น 
หมู่ที่  ๕   บ้านกุดแข้ด่อน            หมู่ที ่ ๖  บ้านกุดเชียงหมี 
หมู่ที่  ๗   บ้านหนองบัว               หมู่ที ่ ๘  บ้านแก้งนาค า 
หมู่ที่  ๙   บ้านกุดแข้ด่อนเหนือ      หมู่ที่  ๑๐   บ้านกุดเชียงหมี 
หมู่ที่  ๑๑   บ้านแดนสวรรค์            หมู่ที่  ๑๒   บ้านกุดแข้ด่อน 
จ านวนประชากร  มีทั้งสิ้น ๗,๑๖๙ คนแยกเป็นชาย ๓,๘๖๑  คน  ผู้หญิง ๓,๙๐๘  คน  
จ านวนครัวเรือน  ๑,๗๗๐  ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๓๐ คนต่อตารางเมตร 
สาธารณูปโภค  จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. ๑,๕๕๘  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐  จ านวนบ้านที่มีโทรศัพท์ ๕๐๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๙ ของจ านวนครัวเรือน 
ผลิตภัณฑ์  จักสานไม้ไผ่ดอกหญ้า (ข้องตะกร้าไม้กวาด) 

 
 
 
 
 
 

                                                           
3 ทีม่า : เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเชียงหมี http://kcmlocal.ueuo.com/ 



๑๐ 
 

๒.๒  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) 
ข้อมูลทั่วไป 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๑๒ 

บ้านกุดแข้ด่อน ต าบลกุดเชียงหมี อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีสมาชิกเกษตรกรข้าวอินทรีย์ จ านวน ๕๒ คน 
โดยมีพ้ืนที่นาข้าว จ านวนประมาณ ๓๔๔ ไร่  

ประวัติการก่อตั้งกลุ่ม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ จดทะเบียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tumbon One Product, 

OTOP) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ภาครัฐสนับสนุนให้ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตและ

บรรจุภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ เป็นเงินประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้รับเครื่องบรรจุแบบสุญญากาศจากส านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 

จ านวน ๑ เครื่อง และโรงสีข้าวกล้องขนาดเล็ก จ านวน ๑ เครื่อง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมการข้าวสนับสนุนเครื่องบรรจุแบบสุญญากาศ จ านวน ๑ เครื่อง 

และถุงบรรจุข้าวขนาด 1 กิโลกรัม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมพัฒนาชุมชนท าบรรจุภัณฑ์กล่องสีเขียวบรรจุข้าวได้ จ านวน ๒ กิโลกรัม 

เป็นเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติสินเชื่อ เป็นเงิน

จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร สนับสนุนบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องสีแดง

พร้อมสติก๊เกอร์ข้าวเหนียวแดง 
พ.ศ. ๒๕๖๐  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติสินเชื่อ เป็นเงิน       

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๔ ต่อปี  

การด าเนินงานด้านการตลาด 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

ในชุมชนและจังหวัด อาทิ ร้านค้าประชารัฐที่สถานีบริการน้ ามัน ปตท. อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ร้านจ าหน่าย
สินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ส่วนต่างจังหวัดมีจ าหน่ายในสถานที่ต่าง ๆ อาทิ ร้านค้าข้าว  
ณ จังหวัดอุดรธานี จ านวน ๓ ร้าน ไดแ้ก่ ร้านเพชรรุ่งเรือง ร้าน ป.พาณิชย์ และร้านสนองคุณการเกษตร 

นอกจากนี้ ได้มีการออกร้านจ าหน่ายในงานแสดงสินค้า OTOP ณ เมืองทองธานี (ปีละ ๓ ครั้ง) 
โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ได้รับการคัดสรรเป็นสินค้าระดับ ๔ ดาว  
และยังได้มีการออกงานร่วมกับส านักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร เช่น ตลาดเกษตรอินทรีย์ตามวิถีไท 
ณ ตลาด อ.ต.ก. และงานอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ขอความร่วมมือไปยังกลุ่มฯ   



๑๑ 
 

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในชุมชม

เป็นประจ าทุกปี อาทิ งานบุญประจ าปีของหมู่บ้าน ได้ร่วมบริจาคเงินสร้างห้องน้ า เป็นเงิน  ๔,๐๐๐ บาท  
วันคล้ายวันเกิดหลวงปู่สิงห์ ปภากโร ร่วมโรงทาน ท าน้ าข้าวกล้องงอก ข้าวต้ม ๘ สายพันธุ์ ไข่ต้ม น้ าดื่ม
สะอาด เป็นต้น 

ลักษณะการด าเนินงาน 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) จะรับซื้อข้าวเปลือกอินทรีย์จากสมาชิก 

และจะน าไปสีขายประเภทต่าง ๆ  ดังนี้  
- ข้าวขาวหอมมะลิพันธุ์ ๑๐๕  
- ข้าวหอมมะลิแดง 
- ข้าวไรซ์เบอร์รี ่
- ข้าว ๘ สายพันธุ์ 
- ข้าวเหนียวขาว พันธุ์ กข ๖ 
- ข้าวเหนียวด า 
- ข้าวเหนียวแดง 

  ซึ่งปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๙) เกษตรกรในกลุ่มน าข้าวเปลือกอินทรีย์มาขายให้รวมทั้งสิ้น 
๑๐๙,๒๐๐ กิโลกรัม เมื่อด าเนินการผ่านการสีข้าวแล้วสามารถน าข้าวไปขายสู่ท้องตลาดได้ในจ านวน
ประมาณ ๕๕,๐๐๐ กิโลกรัม   

  สภาพปัญหา 
๑. ปัญหาด้านงบประมาณ 

ขาดแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนอย่างเพียงพอต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิต  
- ตะแกรงคัดขนาดเมล็ดข้าว 
- เครื่องเป่าสิ่งปลอมปนจากข้าว 
- โรงสีข้าวกล้องที่มีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
- ห้องบรรจุข้าวที่เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
- โรงเก็บข้าวที่มีผนังกั้น 
- ลานตาก 
- เครื่องวัดความชื้น 

๒. ปัญหาด้านกระบวนการแปรรูป 
๒.๑  ช้า ไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้ปริมาณผลผลิตไม่ทันต่อความต้องการ (๒ วัน  

ผลิตได้ ๕๐๐ กิโลกรัม) 
๒.๒  การสีข้าว และการบรรจุยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
๒.๓  การแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ข้าวยังมีน้อย ไม่หลากหลาย 
๒.๔  ขาดคนที่มีความรู้ ความช านาญและประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปข้าว 
๒.๕  ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในกลุ่มอย่างเป็นระบบ 



๑๒ 
 

๓. ปัญหาด้านการตลาด 
๓.๑  ยังไม่มีช่องทางการตลาดรูปแบบอื่น นอกจากการขายตรง 
๓.๒  ยังไม่สามารถระบุในบรรจุภัณฑ์ได้ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ (ORGANIC) 
๓.๓  สินค้าไม่มีความหลากหลาย 

๔. ปัญหาด้านความร่วมมือของชุมชน 
     ๔.๑  ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันมี ๕๒

ครัวเรือน จาก ๗๐๐ กว่าครัวเรือน ที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) 
มีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ รวม ๓๔๔ ไร่  

 ๔.๒  ชุมชนยังไม่เห็นประโยชน์ หรือความส าคัญของการเข้ามารวมกลุ่ม 

๕. ปัญหาด้านการให้ความสนับสนุนของภาครัฐ 
๕.๑  ยังไม่มีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

หรือพัฒนาด้านการเกษตรเข้าไปในพ้ืนที่ 
๕.๒  ข้อเรียกร้องจากชุมชนเกี่ยวกับปัญหาด้านการเกษตร เชน่ การตรวจสอบคุณภาพดิน 

การพัฒนาแหลง่น้ า ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
๖. ปัญหาอื่น ๆ 

๖.๑  ขาดแหล่งน้ า ไม่มีการส ารวจแหล่งน้ าบาดาล ต้องอาศัยน้ าฝนในการท าการเกษตร 
๖.๒  ปัญหาอยู่ที่กระบวนการแปรรูปข้าว และชุมชนไม่เข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

ท าให้ผลิตข้าวไม่ทันตามต้องการของตลาด 
๖.๓  ให้ความส าคัญกับการมีรายได้เพ่ือความอยู่รอดมากกว่าเห็นความส าคัญของ

การปลูกข้าวอินทรีย์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓  การวิเคราะห์ SWOT  
๑. จุดแข็ง (Strength)  

๑.๑ ผู้น าวิสาหกิจชุมชนฯ มีความเข้มแข็ง มีความน่าเชื่อถือและเป็นผู้มีความรู้ 
สามารถชักจูงสมาชิกให้เพ่ิมข้ึนได้อย่างต่อเนื่อง  

๑.๒ ผู้น าวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นคนในพ้ืนที่ อีกทั้งมีบรรพบุรุษที่เป็นคนดั้งเดิมที่เคยเป็น
ผู้น าชุมชน จึงท าให้เกิดความน่าเชื่อถือกับสมาชิกและผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกวิสาหกิจ 

๑.๓ ผู้น าจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนในชุมชน
และสร้างความมั่นใจในการน าพากลุ่มวิสาหกิจสู่ความส าเร็จ 

๑.๔ ผู้น ามีความมุ่งมั่น จริงจัง มีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการน าพากลุ่ม 
วิสาหกิจให้บรรลุเป้าหมายได้ 

๑.๕ ผู้น าสามารถสร้างช่องทางการตลาดด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
๑.๖ วิสาหกิจชุมชนฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอกับสมาชิก 
๑.๗  สมาชิกในวิสาหกิจชมุชนฯ มีเครือข่ายที่ท างานด้านเกษตรอินทรีย์ เช่น ชาหญ้าหวาน

การแปรรูปข้าวเป็นโจ๊กอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้ง
ส่งเสริมงานเกษตรอินทรีย์ของชุมชนให้ขยายขอบเขตครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 



๑๓ 
 

๒. จุดอ่อน (Weakness) 
๒.๑ กระบวนการแปรรูปการผลิตยังคงพ่ึงพาแรงงานคน พ่ึงพาประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ

ของแรงงานคนอย่างมาก ซึ่งมีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ท าให้อาจเกิดความไม่เป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
๒.๒ กระบวนการผลิตยังไม่มีการวางมาตรฐานอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการลานตาก 

การสีข้าว การบรรจุข้าว ของเหลือจากการสีข้าว 
๒.๓ การแปรรูปผลิตภัณฑย์ังไม่มีความหลากหลาย หรือแปลกใหม่กว่าผลิตภัณฑท์ี่มีอยู่เดิม

ในปัจจุบัน 
๒.๔ ก าลังการผลิตในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อยอดสั่งซื้อ 
๒.๕ สมาชิกวิสาหกิจขาดความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูป 

๓. โอกาส (Opportunity) 
๓.๑ การด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจฯ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร

เรื่องเกษตรอินทรีย์ ในเรื่อง “กลางน้ า” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมผลผลิต/เพ่ิมคุณภาพ และการสร้าง
เกษตรกรรุ่นใหม่ “เครือข่ายคนกล้าคืนถิ่น” 

๓.๒ กลุ่มวิสาหกิจฯ ยังมีโอกาสขยายช่องทางการตลาดออนไลน์อีกมาก 
๓.๓ บ้านกุดแข้ด่อน มีประชากรอยู่มากกว่า ๗๐๐ ครัวเรือน ปัจจุบันเป็นกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนฯ เพียง ๕๒ ครัวเรือน สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มได้มากข้ึน 
๓.๔ คนในชุมชนเป็นเจ้าของที่ดินโดยเฉลี่ยรายละ ๒๖ ไร่ โดยเป็นเจ้าของเอง 

๔. ข้อจ ากัด (Threat)  
๔.๑ ประชาชนในพ้ืนที่ขาดทัศนคติเชิงบวกขาดการยอมรับการด าเนินงานในรูปแบบ

วิสาหกิจชุมชน 
๔.๒ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับจังหวัด ยังไม่สนับสนุน

การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนฯ เท่าท่ีควร 
๔.๓ ผู้น าชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ไม่สนับสนุนการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนฯ 

เท่าท่ีควร 
๔.๔ ขาดแหล่งน้ าเพ่ือท าการอุปโภค บริโภค และท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 

๒.๔  การลงพื้นทีว่ิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) 
การลงพ้ืนที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ โป่ งเจริญ (กุดแข้ด่อน) เพ่ือศึกษา 

การด าเนินการท าเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการแปรรูปนั้น ท าให้ทราบถึงสาเหตุของความตั้งใจ
ความมุ่งมั่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนจ านวนน้อยในสังคมบ้านกุดแข้ด่อน ที่ได้ริเริ่มการท าเกษตร
อินทรีย์นั้น เป็นผลมาจากความต้องการให้คนในครอบครัวและสังคมมีสุขภาพที่ดี จากเดิมที่มีการใช้สารเคมี 
ในการผลิตข้าว ซึ่ งไม่ว่ าจะเป็นการฉีดปุ๋ยเคมี  การใช้ยาฆ่าหญ้า ล้วนก่อให้ เกิดปัญหาต่อสุขภาพ 
ไม่ว่าจะเป็นการเกิดโรคหนังเน่า  เกิดความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียจากการสูดดมสารเคมีเข้าไป  กลุ่มเกษตรอินทรีย์
จึงมีความมุ่งหมายที่จะเลิกใช้สารเคมีในการผลิตโดยสิ้นเชิง  เพ่ือให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้บริโภคลดการบริโภค
อาหารที่ผลิตจากกระบวนการที่ปนเปื้อนสารเคมี ก็จะมีสุขภาพดี ลดงบประมาณในด้านการรักษาพยาบาล 
เกิดเป็นจุดเริ่มของการพัฒนาเกิดข้ึนเป็นชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (บ้านกุดแข้ด่อน) ซึ่งในตอนแรก
เป็นเพียงการเริ่มต้นในกลุ่มเครือญาติเดียวกันเท่านั้น ก่อนที่จะขยายจ านวนขึ้นในระยะต่อมา  



๑๔ 
 

๒.๔.๑  ประสบการณ์เมื่อได้ริเร่ิมการท าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร 
การพูดคุยกับเกษตรกรในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ท าให้ทราบว่า ผลผลิตที่ได้จากการท าเกษตร

อินทรีย์อาจให้ผลช้ากว่าการท าเกษตรแบบใช้สารเคมี  เกษตรกรจะต้องมีความอดทนอย่างมากในช่วงต้น 
โดยผลผลิตที่ได้จะมากหรือน้อยขึ้นกับปริมาณน้ าที่มีในแต่ละปี  ซึ่งในพ้ืนที่จะใช้น้ าจากน้ าฝนเป็นหลัก   
การท าเกษตรอินทรีย์นั้น นอกจากจะเพ่ิมความปลอดภัยของชาวนาและผู้บริโภคแล้ว ยังท าให้ข้าวมีราคาสูง 
โดยกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญจะรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาที่สู งกว่าราคาที่ตลาดรับซื้อ 
ประมาณ ๑ – ๒ บาทต่อกิโลกรัม 

๒.๔.๒  ศักยภาพของการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์  
  ชาวนาบ้านกุดแข้ด่อนรวมตัวกันเป็นกลุ่มมาเป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว โดยเกษตรกรรวมกลุ่ม
ประมาณ 2 ปี แล้วจึงจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับส านักงานเกษตรอ าเภอเลิงนกทาเมื่อปี พ.ศ. 2558 
ใช้ชื่อว่า “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน)” โดยปัจจุบันมีสมาชิกรวม ๕๒ ครัวเรือน 
มีพ้ืนที่นารวม ๓๔๔ ไร่ มีผลผลิตข้าวเปลือกปีละ ๔๐๐ กิโลกรัมต่อไร่  เดิมเกษตรกรกลุ่มนี้มีการผลิตและ
ขายข้าวในรูปแบบข้าวเปลือกเท่านั้น  โดยภายหลังการเข้าร่วมกลุ่มก็ได้เริ่มมีการแปรรูปข้าวเป็ นข้าวสาร 
ก่อนส่งออกสู่ตลาด  กลุ่มเกษตรกรจึงเริ่มมีผลิตภัณฑ์ข้าวสารออกขาย โดยบรรจุใส่ถุงๆละ ๐.๕ – ๑ กิโลกรัม 
โดยผลิตภัณฑ์ท่ีมีชื่อเสียงของกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ คือ ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวแดง ข้าวหอมมะลิพันธุ์ ๑๐๕ 
และข้าวไรซ์เบอรรี่  ซึ่งกลุ่มฯจะน าข้าวสาวที่ผลิตได้นี้ไปขายต่อลูกค้ากลุ่มคนรักสุขภาพที่องค์การตลาดเพ่ือ
เกษตรกร (อ.ต.ก.) กรุงเทพมหานคร โดยขายได้ถึงกิโลกรัมละ ๗๐ บาท และที่เจเจมอลล์ ขายได้ถึงกิโลกรัม 
๘๐ บาท  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระบวนการในการแปรรูปข้าว โดยการสีข้าว และการบรรจุข้าวใส่ถุงนั้น 
ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)  ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังไม่สามารถติดฉลาก
แสดงความเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ได้ และการตลาดยังจ ากัดอยู่จากการขายที่หน้าร้านที่ตลาดเท่านั้น   
ยังเข้าไม่ถึงช่องทางการตลาดในรูปแบบออนไลน์ 
  นอกจากนี้ แม้การแปรรูปผลิตข้าวเปลือกเป็นข้าวสารจะท าให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้น   
แต่รายได้ของเกษตรกรในกลุ่มก็ยังไม่ได้สูงขึ้นอย่างเด่นชัด อันเนื่องมาจากศักยภาพการแปรรูปข้าวยังต่ า 
กล่าวคือ สามารถแปรรูปข้าวได้ในอัตรา ๕๐๐ กิโลกรัม ต่อ ๒ วัน การสั่งซื้อข้าวจึงต้องสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 
๒ วัน ซึ่งการมีก าลังการแปรรูปข้าวที่ต่ านี้  ท าให้แปรรูปข้าวได้ไม่ทันตามความต้องการ และยังส่งผลให้มี
ปริมาณข้าวเปลือกจ านวนมากคงเหลืออยู่ในคลังข้าว  เกิดเป็นปัญหาต้องหาที่จัดเก็บข้าวเปลือกอีกด้วย   
ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มได้สร้างโรงเก็บข้าวเปลือก  แต่ยังเป็นโรงเก็บข้าวเปลือกที่ไม่สมบูรณ์ คือเป็นพ้ืนปูนที่มี
เสาและหลังคาเท่านั้น ไม่ได้ป้องกันฝน หรือลม  ข้าวเปลือกจึงยังคงเก็บในกระสอบที่บรรจุมาจากเกษตรกร
ตามท่ีได้รับซื้อมา  ไม่มีการควบคุมความชื้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม จากการลงพ้ืนที่ได้พบว่า ทางกลุ่มฯ มี
เครื่องสีข้าวขนาดกลาง (แบบหินตั้ง) แต่ยังไม่ได้มีการใช้งาน เนื่องจากยังขาดองค์ความรู้ในการสีข้าวด้วย
เครื่องดังกล่าว 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

๒.๔.๓  ปัญหาและอุปสรรคของการท าเกษตรอินทรีย์ 
การพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ยังไม่เป็น 

ที่กว้างขวาง ปัจจัยส าคัญอาจเนื่องมาจากยังขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารในท้องถิ่น  การขาด
องค์ความรู้และเครื่องมือในการแปรรูป  และการขาดงบประมาณสนับสนุน นอกจากนี้ เกษตรกรที่จะเข้าร่วม
กลุ่มฯ อาจได้รับเงินจากการขายข้าวล่าช้า ท าให้ขาดสภาพคล่อง  ซึ่งแตกต่างจากการขายในรูปแบบเดิมๆ 
ให้ผู้รับซื้อโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ กลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ ได้รับอนุมัติเงินกู้ 
จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นจ านวนเงิน ๒ ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่อง 
ในกลุ่มฯ  

การที่เป็นชุมชนเกษตรที่มีท้ังแบบใช้เคมีและอินทรีย์ปะปนกันในพ้ืนที่นี้  มีผลในเชิงลบต่อ
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการที่มีสารเคมีปะปนมากับน้ าที่ใช้ในการเกษตรอินทรีย์ ท าให้เกิด 
การปนเปื้อนของสารเคมีในนาข้าวเกษตรอินทรีย์ได้ 

อย่างไรก็ตาม มีเกษตรกรจ านวนหนึ่งที่รอดูความส าเร็จของกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ 
ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มในอนาคต    

๒.๔.๔  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
จากการลงพ้ืนที่ท าให้มีความเข้าใจในพ้ืนที่อย่างแท้จริงท าให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อนหรือข้อจ ากัด

ที่เป็นอุปสรรคท าให้การด าเนินงานยังไม่เป็นผลเท่าที่ควร เห็นได้ชัดว่าแต่ละพ้ืนที่นั้นมีสภาวะความเป็นจริง
แตกต่างกัน มีความพร้อมไม่เท่าเทียมกัน  และต้องการการสนับสนุนที่แตกต่างกันในระดับที่ไม่เท่ากัน  
จึงควรที่จะพิจารณาการให้ความช่วยเหลือในแต่ละพ้ืนที่อย่างเฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับความต้องการ
ในแต่ละพ้ืนที่ มุ่งเน้นพัฒนาในด้านที่ยังขาดหรือด้อยพัฒนา  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง  

ดังนั้นเพ่ือให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องมีโครงการพัฒนากระบวนการแปรรูป
เกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ซึ่งจะเสนอในบทต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

บทท่ี ๓ 
โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ(กุดแข้ด่อน) 
  
๓.๑  หลักการและเหตุผล 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ต าบลกุดเชียงหมี อ าเภอ               
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกลุ่มเกษตรกรทีค่ านึงถึงสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค และ
ให้ความส าคัญกับการไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ จ านวน ๕๒ ครัวเรือน จาก
จ านวนทั้งหมดประมาณ ๗๐๐ ครัวเรือนมีพ้ืนที่นารวมประมาณ ๓๔๔ ไร่ โดยปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๙) 
เกษตรกรในกลุ่มไดน้ าข้าวเปลือกอินทรีย์มาขายรวมทั้งสิ้น ๑๐๙,๒๐๐ กิโลกรัม และสามารถน าข้าวไปขาย
สู่ท้องตลาดได้ประมาณ ๕๕,๐๐๐ กิโลกรัม 

อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ยังประสบ
ปัญหาด้านต่าง ๆ อาทิ ปัญหาด้านงบประมาณขาดแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนอย่างเพียงพอต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการผลิต ปัญหาด้านกระบวนการแปรรูปที่ยังไม่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ขาดคนที่มีความรู้ ความช านาญและประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปข้าว และขาดการถ่ายทอด
องค์ความรู้ภายในกลุ่มอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังขาดความร่วมมือของเกษตรกรในพ้ืนที่และปัญหา 
ด้านสภาพภูมิประเทศที่มีแหล่งน้ าไม่เพียงพอ ต้องอาศัยเพียงน้ าฝนในการท าการเกษตรเท่านั้น รวมทั้ง 
การแปรรูปข้าวของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ใช้เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก 
เป็นเครื่องสีข้าวแบบกะเทาะเปลือก มีประสิทธิภาพต่ า มีก าลังการผลิตน้อย ผลิตไม่ทันกับความต้องการของตลาด  

จากสภาพปัญหาต่าง ๆ ข้างต้น ท าให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาคุณภาพในด้าน 
ที่จ าเป็น และส าคัญต่อเกษตรกรในโอกาสแรกก่อน จึงเห็นควรจัดท าโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพข้าวให้ได้  
ตามมาตรฐาน และส่งผลให้มีเกษตรกรหันมาปลูกข้าวอินทรีย์มากยิ่งข้ึนต่อไป 

๓.๒  วัตถุประสงค ์
  ๓.๒.๑  เพ่ือให้กระบวนการแปรรูปข้าวอินทรีย์ในกลุ่มฯ เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

  ๓.๒.๒  เพ่ือให้มีโรงสีข้าวอินทรีย์เป็นมาตรฐาน 
๓.๒.๓  เพ่ือให้ชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มฯ เพ่ิมข้ึน 
๓.๒.๔  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

๓.๓  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๓.๓.๑  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ได้รับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย ์
๓.๓.๒  โรงสีข้าวอินทรีย์ของกลุ่มฯ ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

  ๓.๓.๓  จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มมากขึ้น 
๓.๓.๔  ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้มากข้ึน 



๑๗ 
 

๓.๔  กลุ่มเป้าหมาย 
  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ต าบล 
กุดเชียงหมี อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

๓.๕  พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่เพาะปลูกของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) อ าเภอ

เลิงนกทา จังหวัดยโสธร (ภูมิประเทศ : อยู่เหนือสุดของจังหวัดยโสธร เป็นต้นน้ าของแม่น้ าชี มีอ่างเก็บน้ า  
๒ แหล่ง) 

๓.๖  วิธีด าเนินการ 
จากการศึกษาสภาพปัญหาของกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์บ้านกุดแข้ด่อน ต าบลกุดเชียงหมี 

อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ท าให้สามารถก าหนดกลยุทธ์ได้ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานโรงสีข้าวเกษตรอินทรีย์ 
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาตราผลิตภัณฑ์ (Brand) ไปสู่ตราผลิตภัณฑ์กลางเกษตรอินทรีย์ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อ่ืน 

กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานโรงสีข้าวเกษตรอินทรีย์ 
สิ่งท่ีคาดหวังว่าจะได้ (Z) 

โรงสีที่ได้มาตรฐานตามเกษตรอินทรีย์ 
สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว (X) 

๑. โรงสีข้าวกล้องขนาดเล็ก 
๒. โรงสีข้าวแบบหินตั้งขนาดกลาง  (ยังไม่เดินเครื่อง) 

สิ่งท่ีต้องท าเพิ่ม (Y) 
๑. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการและสมาชิกในกลุ่มฯ เพ่ือหาแนวทาง 

การด าเนินงานร่วมกัน  
๒. สรุปแนวทางการพัฒนาโรงสีข้าว ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ 
๓. บูรณาการทรัพยากรของส่วนราชการที่มีภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความช่วยเหลือ

กับกลุ่มฯ 
๔. พัฒนาทักษะการบริหารจัดการโรงสีข้าว และพัฒนาทักษะด้านการซ่อมบ ารุงโรงสี 
๕. ปรับปรุงโรงสีข้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสินคาเกษตร โดยครอบคลุมสุขลักษณะของ

สถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตของโรงสีขาว ตั้งแตการตรวจรับ การลดความชื้น การท าความสะอาด 
การกะเทาะเปลือก การขัดสี การคัดแยกคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนสง เพ่ือใหไดผลิตภัณฑ 
ที่ปลอดภัย คุณภาพเหมาะส าหรับการบริโภค หรือใชเปนวัตถุดิบเพ่ือท าเปนผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากขาว 

๖. ประเมินวัดระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
๗. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การรับรองโรงสีข้าวเกษตรอินทรีย์ 
๘. การบริหารจัดการกลุ่มเพ่ือค านวณต้นทุนต่างๆ ได้แก่ ค่าไฟส าหรับโรงสีขนาดเล็ก  

ค่าไฟฟ้าส าหรับโรงสีข้าวขนาดกลาง 



๑๘ 
 

๙. การตรวจสอบย้อนกลับ โดยมีป้ายระบุชื่อสมาชิกที่มาส่งข้าว ชนิดพันธุ์ข้าว จ านวน 
และวันที่มาส่งข้าวเปลือก เพ่ือจะได้รู้ว่าข้าวที่สีมาจากสมาชิกรายใด มีคุณภาพข้าวอย่างไร เพ่ือจะได้แนะน า
สมาชิกว่าควรปรับปรุงการเก็บเกี่ยว การตากข้าวเปลือก การบรรจุอย่างไร 

๑๐. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตไฟฟ้าส าหรับโรงสีขนาดเล็ก 

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาผลิตภัณฑข์องกลุ่มฯ ไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียจ์ังหวัดยโสธร 
สิ่งท่ีคาดหวังว่าจะได้ (Z) 

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ได้รับมาตรฐานและตราเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร และพัฒนา 
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สามารถพิมพ์ค าว่า “เกษตรอินทรีย์” ลงบนบรรจุภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จังหวัด
ยโสธร 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว (X) 
มีตราผลิตภัณฑ์ (Brand) เป็นของตนเอง (ตราแข้ด่อน) 

สิ่งท่ีต้องท าเพิ่ม (Y) 
๑. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือก และขั้นตอนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

เกษตรอินทรยี์ของจังหวัดยโสธร 
๒. รวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิต ขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตามเกณฑ์ หรือ 

ขั้นตอนการรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  
๓. ขอยื่นรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน Yaso BOS 
๔. จังหวัดยโสธรให้การรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน Yaso BOS 
๕. ใช้ตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรบนบรรจุภัณฑ์ 
๖. พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการผลิต ขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

หรือ ข้อก าหนดของเกษตรอินทรีย์ 
๗. พัฒนา ปรับปรุง และรักษามาตรฐานกระบวนการผลิต ขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ หรือ ข้อก าหนดของเกษตรอินทรีย์ 
๘. ยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

(มกท.) เพ่ือให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ มาตรฐานระบบเกษตร
อินทรีย์ (IFOAM)  

๙. น าตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และค าว่าเกษตรอินทรีย์พิมพ์ลงบรรจุภัณฑ์ 
๑๐ น าเรื่องราวชาวภูไทและวัฒนธรรมมาเรียงร้อยกับวิถีชาวนา การปลูกข้าวโดยอาศัย

น้ าฝนเพียงอย่างเดียว ท าให้ปลูกข้าวได้ปีละครั้ง รวมถึงความตั้งใจปลูกข้าวอินทรีย์ มาเพ่ิมเป็นเรื่องราวข้าง
กล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นการถ่ายทอดเพ่ือจะท าให้ผู้บริโภครับรู้ สนใจ และเพ่ิมแรงจูงใจในการซื้อข้าวอินทรีย์ของ
จังหวัดยโสธร 

 
 
 



๑๙ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น 

 สิ่งท่ีคาดหวังว่าจะได้ (Z) 
มีการแปรรูปผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อ่ืน และได้รับการรับรองมาตรฐาน 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว (X) 
ผลิตภัณฑ์ข้าวประเภทตา่ง ๆ ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ ข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียวขาว ข้าวหอมมะลิ  

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวฮางงอก 

สิ่งท่ีต้องท าเพิ่ม (Y) 
๑.  ศึกษาข้อมูลผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือ 

เกษตรอินทรีย ์
๒. คัดเลือกผลงานการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของพ้ืนที่ 
๓. น าผลงานวิจัยมาทดลองแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่หลากหลายหลาย เพ่ือเพ่ิม

มูลค่าของสินค้า เช่น โจ๊ก ข้าวผงพร้อมดื่ม น้ าจมูกข้าว เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นมักกะโรนี ส่วนผสมของ
เครื่องส าอาง เป็นต้น โดยท าเป็นขนมส าหรับเด็กลักษณะเป็นแท่ง ท าจากข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่
และธัญพืชซึ่งล้วนแต่เป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยมีชนิดน้ าตาลน้อยและไม่มีน้ าตาล เพ่ือสุขภาพของเด็กๆ 
ขนมส าหรับเด็กนี้อาจมีชั้นโยเกิร์ตเพ่ิมเพ่ือประโยชน์ที่มากขึ้นและช่วยระบบการย่อยอาหาร  และการประสานงาน
กับโรงพยาบาลเพ่ือน าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวเหนียวแดงอินทรีย์  ซึ่งม ี
ความหวานน้อยกว่าข้าวเหนียวขาว (ข้าวขาวมีดัชนีน้ าตาล หรือ Glycemic index (GI) ๘๗ ข้าวซ้อมมือ
หรือข้าวกล้องมีดัชนีน้ าตาลน้อยกว่า ข้าวเหนียวขาวดัชนีน้ าตาล ๙๘ ข้าวเหนียวแดงมีดัชนีน้ าตาลน้อยกว่า) 
ไปหุงเป็นข้าวสวยให้บริการผู้ป่วยใน รวมถึงให้แพทย์แนะน าผู้ป่วยโรคเบาหวานเปลี่ยนพฤติกรรม  
การบริโภคข้าวเหนียว โดยให้กินข้าวเหนียวแดงแทนข้าวเหนียวขาว และจากข้อมูลการลงพ้ืนที่วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) มีความสนใจการแปรรูปโดยการท าโจ๊กข้าวหอมอินทรีย์
ส าเร็จรูปเป็นล าดับแรก 

๔. พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
  ๕. น าผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปไปขอรับรองมาตรฐาน เช่น อย. มาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตร

อินทรีย์ 
๖. พัฒนารูปแบบหีบห่อ และบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบน่าสนใจ เพ่ือสร้างความแตกต่าง

ให้กับผลิตภัณฑ์ 
๗. เพ่ิมช่องทางการตลาดให้หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น ตลาดในท้องถิ่น ต่างท้องถิ่น                   

ต่างอ าเภอ ต่างจังหวัด ตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลาด อ.ต.ก. ห้างสรรพสินค้า และช่องทางผ่านตลาด
ออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

๓.๗ ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
         ๓.๗.๑  การบริหารจัดการน้ า 

สิ่งท่ีคาดหวังว่าจะได้ (Z) 
บริหารจัดการน้ าอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว (X) 
๑.  การบริหารจัดการน้ า 
     ๑.๑  ใช้น้ าฝนส าหรับปลกูข้าวนาปี 
   ๑.๒  ไม่มีระบบชลประทาน 

     ๑.๓  ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ 

สิ่งท่ีต้องท าเพิ่ม (Y) 
๑.  สร้างแหล่งกักเก็บน้ าในชุมชน 
     ๑.๑  “ธนาคารน้ า” บ่อลึก ๗ เมตร กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เพื่อเก็บน้ าไว้ใช้

ตลอดปี 
     ๑.๒  แบ่งสัดส่วนพื้นที่การเกษตรเป็นแหล่งน้ าขนาดเล็ก/กลาง 

 ๑.๓  ท าระบบกาลักน้ า เพื่อจัดสรรน้ าไปยังพื้นที่การเกษตรในที่สูง 
๒.  บริหารจัดการน้ าเพื่อให้ชุมชนได้ใช้น้ าส าหรับการเกษตรอย่างท่ัวถึง 
๓.  การมีแหล่งน้ าในไร่นาของสมาชิกตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ท าให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

อินทรีย์มีน้ าใช้ส าหรับเพาะปลูกโดยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมี เนื่องจากน้ าตามธรรมชาติหรือจาก
ชลประทาน หากมีการไหลผ่านแปลงนาที่ใช้สารเคมี เมื่อมาถึงแปลงข้าวอินทรีย์ ก็จะท าให้แปลงข้าวได้รับ
สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช ไปโดยปริยาย ในการขุดสระควรต้องมีการตรวจสภาพดินว่าเหมาะสมกับการกักเก็บ
แหล่งน้ าหรือไม่ หรือใช้พลาสติกหรือแผ่นยางพารารองก้นสระ จากข้อมูลการลงพ้ืนที่วิสาหกิจชุมชน  
กลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) สมาชิกเพ่ิงขุดสระน้ าในไร่นาเสร็จ ต้องรอน้ าฝนของปีเพาะปลูก 
๒๕๖๐ สระอยู่บนพ้ืนที่ที่สูงกว่าแปลงนา เข้าใจว่าเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ได้ท าการเกษตร และหากพิจารณาตาม
เกณฑ์เกษตรอินทรีย์ สระที่สมาชิกขุดและอยู่สูงกว่าแปลงนาได้เปรียบในด้านที่ไม่มีน้ าปนเปื้อนสารเคมี  
จากแปลงอ่ืนไหลเข้ามา 

๔.  เกษตรกรควรมีการขุดสระน้ าในไร่นาของตน เพ่ือเก็บกักน้ าฝนไว้ใช้นอกฤดู 
๕.  ติดตั้งเครื่องกรองน้ าผลิตน้ าสะอาดส าหรับบริโภคในชุมชน 
๖.  ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยหลังฤดูท านาส่งเสริมการปลูกพืชด้วยระบบน้ าหยด 

๓.๗.๒  การสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 
สิ่งท่ีคาดหวังว่าจะได้ (Z) 

อาชีพเสริมหลังฤดูกาลเพาะปลูกเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว (X) 

รายได้มาจากการท านา 

 



๒๑ 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพิ่ม (Y) 
๑.  การปลูกพืชเพ่ือปรับปรุงดิน ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว และปอเทือง แล้วไถกลบ เพ่ือเพ่ิมธาตุ

ไนโตรเจนให้แก่ดินเป็นการปรับปรุงดิน ในระยะแรกควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปอเทืองเพ่ือเก็บเมล็ดไว้  
ท าพันธุ์ด้วย เนื่องจากกรมพัฒนาที่ดินผลิตเมล็ดปอเทืองได้จ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการแจกจ่าย 
ให้เกษตรกร หากเกษตรกรสนใจปลูกพืชตระกูลถั่ว ควรให้มีแปลงส าหรับเก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยเช่นกัน เพ่ือเป็น
การลดต้นทุนการผลิต การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ เกษตรกรสามารถขายให้เกษตรกรรายอ่ืนในกลุ่มและนอกกลุ่มได้
เป็นการเพ่ิมรายได้ โดยข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรระบุว่า การปลูกถ่ัวเหลืองหลังนา  สามารถที่จะช่วยปรับ
โครงสร้างดินให้สมบูรณ์ขึ้นได้ ถ้าไถกลบต้นถั่วเหลืองลงดินจะมีปริมาณธาตุไนโตรเจนที่ได้จากการสลายตัว
ของถั่วเหลือง 7 กก.ไนโตรเจน / ไร่  คิดเป็นปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 15 กก. / ไร่ หรือ
ไนโตรเจนในปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท (21-0-0) 34 กก./ไร่  เมื่อกลับไปปลูกข้าว เกษตรกรไม่จ าเป็นต้องใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนอีกเลย คาดว่าจะสามารถจะช่วยลดต้นทุน ค่าปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวทั้งประเทศได้ปีละกว่า  
4,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจ าหน่ายผลผลิตถั่วเหลือง และมี รายได้เพ่ิมขึ้น
จากผลผลิตข้าว  คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 12,032 ล้านบาท  นอกจากถั่วเหลืองแล้ว อาจปลูกถั่วเขียวหรือ 
ถั่วลิสง ซึ่งเกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกัน และที่ส าคัญยังได้ปรับปรุงโครงสร้างดินในแปลงนา  
ไปในตัวดว้ย 

๒.  การปลูกพืชหมุนเวียนเมื่อว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูก เช่น การปลูกดอกดาวเรือง 
การปลูกฟักทอง การปลูกแตงโม ทั้งนี้ เมื่อเกษตรกรมีแหล่งน้ าส าหรับเพาะปลูกนอกฤดูการท านา 

๓.  การปลูกพืชใช้น้ าน้อยและพืชทนแล้ง ได้แก่ งาด า มะละกอ พืชตระกูลถั่ว ข้าวฟ่าง
หวาน ฟักทอง ฟักเขียว แก้วมังกร 

๔.  ส่งเสริมการปลูกพืชด้วยระบบน้ าหยดในพ้ืนที่ที่ปลูกพืชไร่พืชสวน 
๕.  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน เพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น 
๖.  ส่งเสริมการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่มฯ ให้ถูกต้อง 
๗.  ปลูกฝังจิตวิญญาณเกษตรอินทรีย์สู่วิถีความยั่งยืน 
๘.  เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในชุมชน 

๓.๗.๓  การบริหารจัดการกลุ่ม 
สิ่งท่ีคาดหวังว่าจะได้ (Z) 

กลุ่มเข้มแข็ง เข้าใจการบริหารจัดการกลุ่ม สามารถท าการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว (X) 
๑. กลุ่มมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
๒. มีคณะกรรมการกลุ่ม  



๒๒ 
 

๓. มีเงินทุนของกลุ่มท่ีมาจากสมาชิก และจากการกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร  

๔. มีการท าบัญชีของกลุ่มแต่ไม่เป็นปัจจุบัน  
๕. การตลาด มีกลุ่มลูกค้าที่สั่งข้าวอินทรีย์โดยตรงจากกลุ่ม และมีการออกงานเพ่ือขายข้าว

อินทรีย์กับส านักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร  

สิ่งท่ีต้องท าเพิ่ม (Y) 
๑. ต้องท าบัญชีกลุ่มให้เป็นปัจจุบัน หรือให้ส านักตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธรสอนการท าบัญชี

ประเภทต่างๆ ให้กับกลุ่ม เพ่ือสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๒. ต้องแยกคนท าหน้าที่เหรัญญิกคือคนเก็บเงิน กับคนท าบัญชี ให้เป็นคนละคน  

เพ่ือตรวจทานการเงินซึ่งกันและกัน  
๓. ต้องเรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่มจากกลุ่มที่เข้มแข็ง 
๔. ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจประโยชน์จากการรวมกลุ่มให้กับเกษตรกร ประโยชน์ของ

การปลูกข้าวอินทรีย์ เพ่ือสร้างแรงจูงใจสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มและผลิตข้าวอินทรีย์ 
๕. ต้องหาตลาดของกลุ่มที่ยั่งยืน มีการซื้อข้าวอินทรีย์ซ้ าจากกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

๓.๘ งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณการสนับสนุนของภาคส่วนราชการจังหวัด และใช้เงินทุนของกลุ่ม 

๓.๙ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๓.๙.๑ มีกระบวนการแปรรูปข้าวอินทรีย์ที่เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

  ๓.๙.๒ โรงสีข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) มีมาตรฐาน 
  ๓.๙.๓ มีการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าข้าวอินทรีย์ 

๓.๙.๔ เกษตรกรในพ้ืนที่เข้าใจประโยชน์ของการปลูกข้าวอินทรีย์แล้วเข้าร่วมเป็นสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) มากขึ้น และมีรายได้มากข้ึน 

๓.๙.๕ ประชาชนในประเทศได้รับประทานข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

บทที่ ๔ 
แนวทางด าเนินการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) 
 

จากผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ขั้นตอนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า ทางกลุ่มฯ จะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงเกษตร
อินทรีย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนั้น เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์
โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร จึงขอเสนอแนวทาง
ด าเนินการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ตามกลยุทธ์ ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ ๑ :  ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานโรงสีข้าวเกษตรอินทรีย์ 
เป้าหมาย :  พัฒนาโรงสีข้าวให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ 

แนวทางการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

  ๑. ประชุมแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหว่าง    
ส่วนราชการและสมาชิกในกลุ่มฯ เพื่อหา 
แนวทางการด าเนินงานร่วมกัน  

                

  ๒. สรุปแนวทางการพัฒนาโรงสขี้าว  
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ 
เกษตรอินทรีย ์

                

  ๓. บูรณาการทรัพยากรของส่วนราชการ 
ที่มีภารกิจในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ 
ความช่วยเหลือกับกลุ่มฯ 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

  ๔. พัฒนาทักษะการบริหารจัดการโรงสีข้าว 
และพัฒนาทักษะด้านการซ่อมบ ารุงโรงส ี

                

  ๕. ปรับปรุงกระบวนการสีข้าวของโรงสี  
การจัดเก็บวตัถุดิบ การจัดเก็บผลผลิตใหเ้ป็น
ระบบสอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

                

  ๖. ประเมินวัดระดับมาตรฐานตามเกณฑ ์
ที่ก าหนด และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

                
 

  ๗. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การรบัรอง 
โรงสีข้าวเกษตรอินทรีย ์

                 



๒๔ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ :  พัฒนาผลิตภัณฑข์องกลุ่มฯ ไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร 
เป้าหมาย :  สร้างความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร 

แนวทางการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

  ๑. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือก 
และขั้นตอนการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร 

                

  ๒. รวบรวมข้อมลูกระบวนการผลิต ขั้นตอน
การแปรรปูผลิตภณัฑ์ของกลุม่ตามเกณฑ์ 
หรือ ขั้นตอนการรับรองผลติภณัฑเ์กษตร
อินทรีย์ 

                

  ๓. ขอยื่นรับรองผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย์
ตามมาตรฐาน Yaso BOS 

                

  ๔. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต และ
ขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร 

                

  ๕. จังหวัดยโสธรให้การรับรองผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐาน Yaso BOS 

                

  ๖. ยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์เกษตร
อินทรีย์ 

                

  ๗. พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการผลิต 
ขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑ์ หรือ ข้อก าหนดของเกษตรอินทรีย์ 

                

  ๘. พัฒนา ปรับปรุง และรักษามาตรฐาน
กระบวนการผลติ ขั้นตอนการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ หรอื 
ข้อก าหนดของเกษตรอินทรีย ์

                

 
 
 
 
 



๒๕ 
 

กลยุทธ์ที ่๓ :  ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น 
เป้าหมาย :  มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อ่ืน ที่มีรูปแบบหลากหลาย  

แนวทางการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

  ๑. ศึกษาข้อมูลผลงานการวิจยัที่เกี่ยวข้อง
กับการแปรรปูผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร  
หรือ เกษตรอินทรยี ์

                

  ๒. คัดเลือกผลงานการวิจัยที่ม ี
ความสอดคล้องกับผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร
ของพื้นที่ 

                

  ๓. น าผลงานวิจัยมาทดลองแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑ์อนิทรีย์ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่ม 
มูลค่าของสินค้า เช่น โจ๊ก ข้าวผงพร้อมดื่ม  
น้ าจมูกข้าว เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นมักกะโรนี 
ส่วนผสมของเครื่องส าอาง เป็นต้น 

                

  ๔. พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบผลิตภณัฑ์ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค 

                

  ๕. น าผลติภณัฑ์ที่แปรรูปไปขอรบัรอง
มาตรฐาน เช่น อย. มาตรฐานผลติภัณฑ์
เกษตรอินทรีย ์

                

  ๖. พัฒนารูปแบบหีบห่อ และบรรจุภณัฑ ์
ให้มีรูปแบบน่าสนใจ เพื่อสร้างความแตกต่าง
ให้กับผลิตภณัฑ ์

                

  ๗. เพิ่มช่องทางการตลาดใหห้ลากหลาย
ยิ่งข้ึน เช่น ตลาดในท้องถิ่น ต่างท้องถิ่น  
ต่างอ าเภอ ต่างจังหวัด ตลาดนดัสนิค้าเกษตร
อินทรีย์ ตลาด อตก. ห้างสรรพสินค้า และ
ช่องทาง ผ่านตลาดออนไลน ์เพื่อเพิ่มฐาน
ลูกค้าให้มีความหลากหลายยิ่งข้ึน 

                

 
 
 
 



๒๖ 
 

บทท่ี ๕ 
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
การลงพ้ืนที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) เพ่ือศึกษา 

การด าเนินการท าเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการแปรรูปนั้น ท าให้ทราบถึงสาเหตุของความตั้งใจ
ความมุ่งมั่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนจ านวนน้อยในสังคมบ้านกุดแข้ด่อน ที่ได้ริเริ่มการท าเกษตร
อินทรีย์นั้น เป็นผลมาจากความต้องการให้คนในครอบครัวและสังคมมีสุขภาพที่ดี จากเดิมที่มีการใช้สารเคมี 
ในการผลิตข้าว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการฉีดปุ๋ยเคมี การใช้ยาฆ่าหญ้า ล้วนก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น
การเกิดโรคหนังเน่า เกิดความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียจากการสูดดมสารเคมีเข้าไป กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
จึงมีความมุ่งหมายที่จะเลิกใช้สารเคมีในการผลิตโดยสิ้นเชิง เพ่ือให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้บริโภคลดการบริโภค
อาหารที่ผลิตจากกระบวนการที่ปนเปื้อนสารเคมี ก็จะมีสุขภาพดี ลดงบประมาณในด้านการรักษาพยาบาล  
เกิดเป็นจุดเริ่มของการพัฒนาเกิดขึ้นเป็นชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (บ้านกุดแข้ด่อน)  

๕.๑ แนวทางด าเนินการ 
การพัฒนาการแปรรูปข้าวอินทรีย์และมาตรฐานโรงสีของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร

อินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ยังขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารในท้องถิ่น การขาดองค์ความรู้  
เครื่องมือในการแปรรูป  และการขาดงบประมาณสนับสนุน นอกจากนี้เกษตรกรที่จะเข้าร่วมกลุ่มฯ อาจได้รับเงิน
จากการขายข้าวล่าช้า ท าให้ขาดสภาพคล่อง การที่เป็นชุมชนเกษตรที่มีทั้งแบบใช้เคมีและอินทรีย์ปะปนกัน 
ในพ้ืนที่นี้  มีผลในเชิงลบต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการที่มีสารเคมีปะปนมากับน้ าที่ใช้ใน
การเกษตรอินทรีย์ ท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีในนาข้าวเกษตรอินทรีย์ได้ อีกทั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นกลุ่มใหม่ที่ปลูกข้าว
อินทรีย์ 

ดังนั้น แนวทางด าเนินการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์            
โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ต าบลกุดเชียงหมี  อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ โดยมีกลยุทธ์ที่ส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานโรงสีข้าวเกษตรอินทรีย์ 
เป้าหมาย: พัฒนาโรงสีข้าวให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ 

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร 
เป้าหมาย: สร้างความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร 

กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อ่ืน 
เป้าหมาย: มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อ่ืน ที่มีรูปแบบหลากหลาย  

 

 

 



๒๗ 
 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
  การผลักดันให้การท าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จะต้องมี
การบูรณาการของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอบสนองตามนโยบายภาครัฐ เห็นควร
ด าเนินการทั้งระบบ ดังนี้  

๕.๒.๑ การบูรณาการต้นน  า  
- การบริหารจัดการแหล่งน้ าอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้มีน้ าใช้ในการเกษตรกรรม

อย่างเพียงพอ 
- การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดี เพ่ือให้มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูง ผลผลิตสูง 
- การเตรียมดิน เพ่ือใช้ในการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  

๕.๒.๒ การบูรณาการกลางน  า 
- การพัฒนาโรงสีข้าวให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นการรับรอง

คุณภาพของข้าว 
- สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร  เ พ่ือสร้าง 

ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ ไปสู่ผลิตภัณฑ์ อ่ืน  ที่มีรูปแบบ

หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

๕.๒.๓ การบูรณาการปลายน  า 
- การเพ่ิมช่องทางในการจัดจ าหน่าย เช่น การท าตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

เพ่ือเพ่ิมยอดขายและขยายกลุ่มลูกค้าเพ่ิมเติม 
- การเพ่ิมช่องทางตลาดผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางและอ านวยความสะดวก

ของผู้บริโภคในการสั่งสินค้า 
- การสร้างเครือข่ายของเกษตรอินทรีย์ เพ่ือมีอ านาจในการก าหนดราคาสินค้า

และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายของเกษตรอินทรีย์  
 
 

 
 


