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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ณ บ้ำนดวน สู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยนื 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บ้านดวนตั้งอยู่ในต าบลน้ าอ้อม อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร อยู่ห่างจากอ าเภอค้อวังประมาณ 
๑๐.๗ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๖ นาที  ปัจจุบันเกษตรกรบ้านดวนส่วนใหญ่ท าการเกษตรแบบ
เกษตรอินทรีย์ เนื่องจากมีความห่วงใยสุขภาพของตนเอง  แตภ่ายหลังท าเกษตรอินทรีย์ไปแล้วระยะหนึ่งพบว่า 
มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นและมีต้นทุนการผลิตลดลงกว่าการท าเกษตรทั่วไป นอกจากนี้ ชาวบ้านบ้านดวน ผู้น าชุมชน
และหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่มีความสัมพันธ์อันดีและมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและนโยบายต่างๆ ของ
ภาครัฐ โดยมีการจัดตั้งกองทุนต่างๆ ภายในหมู่บ้าน  การจัดท าพ้ืนที่ส่วนกลางเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การท า
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดท าแปลงสาธิตการท าเกษตรด้านต่าง ๆ เช่น ฟาร์มเห็ดนางฟ้า หมูหลุม เป็นต้น  และ
การผลิตน้ าดื่มหมู่บ้านในราคาถูกเพ่ือให้บริการแก่ชุมชนด้วย รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมภายในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง  

นอกจากนี้  เกษตรกรบ้านดวน ยังสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระดับหนึ่งโดยมีโรงสีชุมชนที่ มี
ความสามารถในการผลิตประมาณ ๒๐๐ กก. ต่อวัน และมีเครื่องแพ็คสูญญากาศ โดยบ้านดวนมีผลิตภัณฑ์เป็น
ของตนเอง คือ ข้าวกล้องงอก แต่ยังไม่สามารถจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคได้อย่างแพร่หลายและมี
ข้อจ ากัดในเรื่องต้นทุนการขนส่งสินค้า ท าให้เกษตรกรบ้านดวนส่วนใหญ่จ าเป็นต้องน าข้าวเปลือกอินทรีย์ไป
จ าหน่ายที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านน้ าอ้อม (วิสาหกิจชุมชนฯ) ที่มีราคารับซื้อมากกว่าโรงสีเอกชน
ทั่วไป ๒-๓ บาทต่อ กก. และสามารถจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ด้วยมาตรฐานที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล แต่การจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นลักษณะรับผลิต (OEM) ที่ใช้ยี่ห้อของ
ผู้ว่าจ้าง ท าให้ผู้บริโภคไม่รับรู้ความเป็นตัวตนของข้าวอินทรีย์จากบ้านดวน วิสาหกิจชุมชนฯ หรือแม้กระทั่ง
จังหวัดยโสธร ส่งผลให้คณะผู้เข้าอบรมฯ จึงเห็นว่าการพ่ึงพาแหล่งจ าหน่ายข้าวผ่านวิสาหกิจชุมชนฯ อาจจะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางรายได้ของเกษตรกรบ้านดวนในระยะยาว อีกทั้งยังไม่สามารถสร้างตัวตนความเป็น
จังหวัดเกษตรอินทรีย์ของยโสธรได้อย่างยั่งยืน  

ส าหรับการใช้ประโยชน์พ้ืนที่การเกษตรนอกฤดูท านา พบว่าเกษตรกรยังไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างเต็มศักยภาพ ส่วนใหญ่เน้นการปลูกพืชเพ่ือบ ารุงดินและไม่จ าเป็นต้องใช้น้ ามาก เช่น ปอเทือง เป็นต้น 
เนื่องจากน้ าที่ใช้ในช่วงนอกฤดูท านาในปัจจุบัน จ าเป็นต้องสูบน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ท าให้เกษตรกรจะมี
ต้นทุนเพ่ิมขึ้นและไม่คุ้มค่ากับการท าการเกษตรนอกฤดูท านา  อย่างไรก็ตาม เกษตรกรส่วนใหญ่จะท า
การเกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริเวณบ้าน เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวและพืชไร่จ าพวก
มะม่วง และแตงโม เป็นต้น แต่ยังไม่สามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่แตกต่างจากสินค้าเกษตรทั่วไปและมีพ้ืนที่ 
ห่างไกลจากตลาด ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งอยู่ในระดับสูง   

จากการพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาเกษตรยั่งยืนไว้ในร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้จังหวัดยโสธร ยังได้ให้ความส าคัญกับ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรหรือยโสธรโมเดลด้านเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมทั้งด้านพืช  
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ปศุสัตว์ และสัตว์ พร้อมผลักดันให้จังหวัดยโสธรเป็นต้นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศตลอดห่วงโซ่ 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือ “ออร์แกนิก” ของไทย ให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติและตลาดโลก ซึ่งในปี ๒๕๖๐ คาดว่าจะสามารถพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดยโสธรเข้าสู่ระบบเกษตร
อินทรีย์เพ่ิมขึ้นจาก ๔๐,๐๐๐ ไร่ เป็น ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ และยังมีเป้าหมายขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ๑๐% ต่อปีด้วย  ซ่ึงบ้านดวน ถือเป็นพื้นที่น าร่องของการขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ดังกล่าว 
รวมทั้งความต้องการของชาวบ้านดวนในการแก้ไขปัญหาระบบชลประทานในหมู่บ้าน โดยการขุดลอกห้วย
สันโดษและระบบส่งน้ า ระยะทางประมาณ ๙๐๐ เมตร เพ่ือเชื่อมต่อไปยังระบบชลประทานที่มีอยู่  เพ่ือลด
ต้นทุนการท าเกษตรนอกฤดูท านา ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ท าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน และยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรบ้านดวนอีกด้วย  นอกจากนี้เกษตรกรบ้านดวนส่วนใหญ่มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการท าเกษตรอินทรีย์  และสามารถน าเสนอรูปแบบและวิธีการท าเกษตรอินทรีย์ได้อย่าง
ครบวงจร  มีการท าเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ควาย และมีบ้านต้นแบบที่
เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ  แต่ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรบ้านดวนเพ่ิมขึ้นจากการท าเกษตร
อินทรีย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ดังนั้น ผู้เข้าอบรมฯ กลุ่มท่ี ๒ จึงได้จัดท าข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนาการ
เกษตรกรอินทรีย์ของเกษตรกรบ้านดว ที่ได้จากการลงพ้ืนที่ส ารวจปัญหาและความต้องการของเกษตรกร 
รวมทั้งมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดและประเทศ เพ่ือให้เกษตรกร
บ้านดวนได้รับประโยชน์จากการท าการเกษตรอินทรย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ดังนี้ 

๑) โครงกำรสร้ำงสินค้ำเกษตรอินทรีย์ดำวรุ่งท่ีไม่สร้ำงควำมเสี่ยง  เพ่ือพิจารณาก าหนด “พืชเกษตร
อินทรีย์ดาวรุ่ง” ที่ไม่สร้างความเสี่ยงและสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยต้องเป็นพืชที่ช่วยบ ารุงดินและมี
ความต้องการทางตลาดอยู่ในระดับสูงพร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการจัดหาแหล่งน้ าที่มีต้นทุนต่ าให้แก่
เกษตรกร  เพ่ือให้เกษตรกรเพาะปลูกในช่วงนอกฤดูท านา ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรและชุมชนบ้านดวนมีรายได้
จากการท าเกษตรอินทรียแ์ละมีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ให้เต็มศักยภาพตลอดทั้งปี    

๒) โครงกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่บ้ำนดวน เพ่ือสร้างตลาดให้แก่ชุมชน และเป็น
ต้นแบบของการสร้างความรับรู้ของสินค้าเกษตรอินทรีย์เมืองยโสธรทั้งห่วงโซ่อุปทาน (value chain) ซึ่งจะ
ช่วยให้เกษตรกรและชุมชนบ้านดวนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจ าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง และการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเกษตรกรในชนบท (Farm Stay) รวมทั้งยังท าให้บ้าน 
ดวนและจังหวัดยโสธรเป็นที่รู้จักในตลาดเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศเพ่ิมข้ึนอีกด้วย  
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กิตติกรรมประกาศ 

 การจัดท ารายการศึกษากลุ่ม (Group Project) เป็นไปตามหลักวิชาการจัดการโครงการ (Project 
Management) โดยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒ ได้ลงพ้ืนที่
บ้านดวนตั้งอยู่ในต าบลน้ าอ้อม อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตร
อินทรีย์ เพ่ือศึกษาและเรียนรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงในภาคสนาม  วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและการวิเคราะห์ SWOT  
เพ่ือก าหนดข้อเสนอแนะแนวคิด ในลักษณะแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ /
จังหวัด รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยได้รับค าแนะน าที่ดีเสมอจากท่านอาจารย์วรภา  
ชัยเลิศวณิชกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ สละเวลาให้ความรู้ที่ประโยชน์ในการน าเสนอโครงการ 

 ผู้เข้ารับการอบรมฯ ยังได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ท่านบุญธรรม เลิศสุขีเกษม       
ช่วยสนับสนุนการศึกษากลุ่ม ทั้งการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และดูแลการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร 
รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่เกี่ยวข้องที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ให้ความรู้และ
ประสานงานช่วยเหลือการเก็บข้อมูลของทุกกลุ่มเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ยังได้รับการ
ดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ ความร่วมมือ และค าแนะน าจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ผู้น าเกษตรอินทรีย์ของ
หมู่บ้านดวน ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ได้ให้โอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
เกษตรอินทรีย์จากพ้ืนที่จริง ซึ่งมีคุณค่ามากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นอย่างยิ่ง 

คณะผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในระบบราชการไทย (NWL) รุ่น ๒๒ ซึ่งสนับสนุนให้คณะผู้ศึกษาได้มีโอกาสเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยในครั้งนี้ 

ท้ายที่สุดนี้คณะผู้ศึกษาขอขอบพระคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส านักงานก.พ. ทุกท่านที่ช่วย
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ศึกษาตลอดช่วงเวลาการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่
ในระบบราชการไทย (NWL) รุ่น๒๒ เป็นอย่างดียิ่ง 
 

คณะผู้จัดท ากลุ่ม ๒ 
ผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ 

ในระบบราชการไทยรุ่น ๒๒ 
๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
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