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บทท่ี ๑  

ข้อมูลทั่วไป 

๑. ที่ตั้ง  บ้านดวน เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในต าบลน้ าอ้อม อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร อยู่ห่างจากตัว
อ าเภอค้อวัง ๑๐.๗ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๖ นาที  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดยโสธร ๖๐ 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑ ชั่วโมง ๗ นาที และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๕๗๕ กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ ๗ ชั่วโมง ๑๕ นาที การเดินทางจากถนนมิตรภาพโดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท) เข้าสู่อ าเภอเมืองยโสธร เลี้ยวเข้าสู่อ าเภอมหาชนะชัยด้วยทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๘๓ และใช้ถนนหมายเลข ๒๓๕๑ เข้าสู่อ าเภอค้อวัง ซึ่งบ้านดวน ต าบลน้ าอ้อมจะอยู่ก่อนถึง
ตัวอ าเภอ  

๒. อาณาเขต  บ้านดวน หมู่ที่ ๗ เป็น ๑ ใน ๑๒ ของหมู่บ้านของต าบลน้ าอ้อม ต าบลน้ าอ้อมทั้งต าบลมี
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าอ้อม เป็นหน่วยงานบริหารงานส่วนท้องถิ่น และอยู่ภายใต้การปกครองของ
อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร  โดยอ าเภอค้อวังมีอาณาเขตติดกับอ าเภอและจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้   

ทิศเหนือติดตอ่กับ อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร 

ทิศใต้ติดต่อกับ อ ำเภอยำงชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 

ทิศตะวันออกติดตอ่กับ อ ำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลรำชธำนี 

ทิศตะวันตกติดตอ่กับ อ ำเภอรำศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

รูปที่ ๑ ที่ต้ังอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
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๓. ประวัติศาสตร์ 

กิ่งอ าเภอค้อวังได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยแยกจากอ าเภอมหาชนะชัย เมื่อครั้งการยกฐานะอ าเภอยโสธรขึ้นเป็น
จังหวัดยโสธรในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาย้อนไปถึงช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่ง โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง เมืองมหาชนะชัย ขึ้นในวันแรม ๑๑ ค่ า 
เดือน ๑๒ ปีกุน เบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๐๖) ที่บ้านเวินชัย (ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ ๕ บ้านผือ
ฮี) เนื่องจากมีท าเลเหมาะสม และมีแม่น้ าชี ไหลผ่านสะดวกแก่การคมนาคมทางเรือ โดยให้เป็นแขวง
เมืองขึ้นต่อเมืองอุบลราชธานี ซึ่งต่อมาได้มีการน าระบบมณฑลเทศาภิบาล คือ ระบบแบ่งเขตการปกครอง
ส่วนภูมิภาคในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ โดย
พระราชด าริของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพที่มีการใช้มาจนถึงสมัยช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 
๒ ประมาณ ๗ ปี เมืองมหาชนะชัยก็ยังคงสถานะเป็นเมืองอยู่ภายใต้มณฑลอุบล (มณฑลลาวกาว) ซึ่งใน
ภายหลังจึงได้ถูกลดฐานะเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติการบริหารราชการส่วนภูมิภาค พุทธศักราช ๒๔๗๖ ขึ้น และเมื่อครั้งมีการ
จัดตั้งจังหวัดยโสธรในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ กิ่งอ าเภอค้อวังจึงได้แยกออกมาจากอ าเภอมหาชนะชัยเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน และภายหลังจากนั้นจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอค้อวัง 
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๒ แบ่งเขตการปกครองอ าเภอเป็น ๔ ต าบล คือ ต าบลกุดน้ าใส ต าบลน้ า 
อ้อม ต าบลค้อวัง และต าบลฟ้าห่วน จนถึงปัจจุบัน 

บ้านดวน แต่เดิมสัญนิษฐานว่ามีชื่อเดิมคือ บ้านล าดวน เนื่องจากมีต้นดอกล าดวนขึ้นอยู่มากในพ้ืนที่ ซึ่งยัง
สามารถพบเห็นได้ในปัจจุบัน ก่อตั้งขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๓๐๐ โดยพรานปั้น ซึ่งต่อมาได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคน
แรก วัดที่เป็นศูนย์รวมใจหลักของชาวบ้าน คือวัดศรีส าราญ ดังจะเห็นได้จากมีการสร้างเจดีย์ครอบพระ
ธาตุเดิม (สมัยรัชกาลที่ ๔) เอาไว้ ซึ่งเห็นเป็นจุดหมายตา (Landmark) ที่ส าคัญ อีกทั้งยังมีการใช้พ้ืนที่
ภายในวัดท ากิจกรรมการพัฒนาอาชีพต่างๆ เช่น สอนการเพาะข้าวกล้องงอก สอนการเพาะเลี้ยงไหม เป็น
ต้น นอกจากนี้ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของบ้านดวน เป็นสังคมชนบทตามแบบวิถีของ ชนบทใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวคือ ใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาพูด มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรมที่
สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ จนเป็นเอกลักษณ์ของถิ่น  
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2406
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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รูปที่ ๒ ต้นล าดวนที่เหลืออยู่ภายในหมู่บ้าน 

 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยอิสาน นับ ถือศาสนาพุทธเกือบทั้งหมด มีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ มี
ความสมัครสมานสามัคคี ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญ ได้แก่ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณี
แข่งเรือ ประเพณีลอยกระทงท าบุญตักบาตร ฟัง  ธรรมในวันส าคัญ ๆ ทางพระพุทธศาสนาและ 
วันธรรมสวนะ นอกจากนี้ยังมีศิลปะการละเล่นที่สืบทอดมา จนถึงปัจจุบัน เช่น ร ากลอน ร าเซิ้งบั้งไฟ  
การด ารงชีวิตของประชากรในท้องถิ่นยังยึดถือปฏิบัติตามประเพณี  “ฮีตสิบสองคองสิบสี่” ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นชาติเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมานาน เป็น  เอกลักษณ์ของชาติและท้องถิ่น 
และมีส่วนช่วยให้ชาติด ารงความเป็นชาติของตนอยู่ตลอดไป ฮีตสิบสอง มา  จากค าสองค า คือ ฮีต หรือ 
จารีต ซึ่งหมายถึง ความประพฤติ ธรรมเนียม ประเพณี ความประพฤติที่ดี และ ค าว่า สิบสอง หมายถึง 
สิบสองเดือน ดังนั้นฮีตสิบสองจึงหมายถึงประเพณีที่ประชาชนในภาคอีสานปฏิบัติ  กันมาในโอกาสต่าง ๆ 
ทั้งสิบสองเดือนของแต่ละปี เป็นการผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องผีและพิธีกรรม ทางการเกษตร เข้า
กับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ส่วน คองสิบสี่ เป็นค าและข้อปฏิบัติคู่กับฮีตสิบสอง มาจากค าสองค า คือ คอง 
หรือ ครรลอง ซึ่งหมายถึง ธรรมเนียมประเพณี  หรือแนวทาง และค าว่า สิบสี่ หมายถึง ข้อวัตรหรือ
แนวทางปฏิบัติสิบสี่ข้อของแต่ละคอง ดังนั้นคองสิบสี่จึง หมายถึง ข้อวัตรหรือแนวทางหรือหลักปฏิบัติที่
ประชาชนทุกระดับ นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ผู้มีหน้าที่ ปกครองบ้านเมือง พระสงฆ์ และคนธรรมดา
สามัญพึงปฏิบัติสิบสี่ข้อ  

๔. สภาพพื้นที่  สภาพดินของอ าเภอค้อวังโดยทั่วไป ดินบริเวณนี้เป็นดินชุดร้อยเอ็ด เป็นดินลึกมาก ดินบน
เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาล ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทรายหรือดินร่วนปนทราย อาจพบชั้นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาปนน้ าตาลอ่อน หรือเทา
ปนชมพู พบจุดปะสีน้ าตาลปนเหลืองหรือน้ าตาลปนแดงตลอด มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ความสามารถใน
การระบายน้ าค่อนข้างต่ า การไหลบ่าของน้ าผิวดินช้า การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลางถึงช้า พ้ืนที่จึงมีความ
เหมาะสมต่อการท าการเกษตรจ าพวกพืชไร่ ผัก นาข้าว โดยอาศัยน้ าฝน หรือระบบชลประทาน และ
เหมาะส าหรับการตั้งถิ่นฐานเนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องน้ าท่วมชุมชน 
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 รูปทื่ ๓ การใช้ประโยชน์ที่ดินของอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร  

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.  ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมที่ส าคัญ   

๕.๑ ประชากรและโครงสร้างประชากร   ประมาณ ๙๔ ครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ย ๔๗,๕๔๕ บาทต่อคน
ต่อปี ประชากรมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๗๓ ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่อยู่
ในวัยแรงงานร้อยละ ๕๓.๒ รองลงมาอยู่ในวัยเรียนร้อยละ ๒๕.๓ โดยอยู่ในวัยผู้สูงอายุร้อยละ 
๑๔.๕  

๕.๒ การใช้ประโยชน์พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรประมาณ ๑,๕๔๗  ไร่ ที่เหลือเป็นพ้ืนที่
สวนประมาณ ๑๒๐ ไร่ 

๕.๓ ผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยประมาณ ๔๐๐ – ๕๐๐ กก. ต่อไร่ หรือ ๖๒๐ ตันต่อปี  (นาปี)  

๕.๔ แหล่งน้ าในพื้นที่  ส่วนใหญ่เป็นบ่อปลาในนาข้าว ๙๕ แห่ง บ่อบาดาล ๔ แห่ง สระน้ า
สาธารณะ ๒ แห่ง และล าห้วย ๑ แห่ง 

รูปทื่ ๔ แหล่งน้ าธรรมชาติของบ้านดวน 
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รูปทื่ ๕ ความอุดมสมบูรณ์ของบ้านดวน เป็นที่อยู่ของนกนานาพันธุ ์
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บทท่ี ๒  

บทวิเคราะห ์

๑. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย  

๑.๑ นโยบายและแผน 

การเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรบ้านดวน มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศทั้งในส่วน
ของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาลและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้ง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ที่ได้
ก าหนดแนวทางการพัฒนาการผลิตและบริการที่ให้ความส าคัญกับการจัดการใช้ที่ดินเพื่อ
การเกษตร เพ่ือสร้างความมั่นคงรายได้ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มตามศักยภาพ และ
ตอบสนองตลาดโลก โดยต้องก าหนดพ้ืนที่เหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับราคาและ
ความต้องการของตลาด รวมทั้งก าหนดมาตรการสนับสนุนและจูงใจ ด้วยการเชื่อมโยงผลผลิต
การเกษตรกับความต้องการของตลาดและโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้งมาตรการจูงใจที่
สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ และการเป็นศูนย์กลางการผลิต
อาหารคุณภาพ นอกจากให้ความส าคัญกับการสร้างรายได้และการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
ของไทยด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทานแล้ว ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์  ส่งผลให้ชุมชนบ้านดวน และผู้แทน
ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในพ้ืนที่ เช่น โรงเรียน สาธารณสุขอ าเภอ เป็นต้น มีความเข้าใจถึง
เป้าหมายการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน ท าให้สามารถใช้ประโยชน์จากเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรให้แก่พ้ืนที่ภายใต้ข้อจ ากัดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ได้ โดยจากการลงพ้ืนที่ พบว่า ชุมชน 
บ้านดวนได้มีการใช้งบประมาณต่างๆ ที่ภาครัฐจัดสรรให้น าไปจัดท าแปลงสาธิตเรียนรู้เกี่ยวกับ
การเกษตรอินทรีย์ เช่น ห้องสาธิตการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า การจัดท าแปลงเกษตรตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ส่งผลให้ชุมชนบ้านดวน ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์อยู่ในระดับที่ดี  
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รูปทื่ ๖ กิจกรรมตา่งๆ ภายในหมู่บ้าน  

  
 

 
 

 

๑.๒ เกษตรกรบ้านดวน  

๑.๒.๑ ปัจจุบันเกษตรกรบ้านดวน ๗๘ ครัวเรือน (๘๓%) ได้เปลี่ยนรูปแบบการเกษตรเป็น
เกษตรอินทรีย์เกือบทั้งหมดแล้ว  มี เพียง  ๑๖  ครัวเรือน (๑๔%) ที่ยังอยู่ ระหว่าง
ลงทะเบียนเป็นเกษตรอินทรีย์   จากการลงพ้ืนที่เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เริ่มต้นเข้าสู่การ
ท าเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากมีความห่วงใยสุขภาพของตนเองเป็นล าดับแรก ภายหลังท า
เกษตรอินทรีย์ไปแล้วระยะหนึ่งพบว่า มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นและมีต้นทุนการผลิตลดลงกว่าการ
ท าเกษตรทั่วไป เนื่องจากเกษตรกรมีความรู้ในการท าปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพส าหรับ
ใช้ในครัวเรือน 

๑.๒.๒ กระบวนการท าเกษตรอินทรีย์ของบ้านดวน ไม่มีการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ แต่น าหลัก
คิดกระบวนการท าเกษตรแบบดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าใจกันดีว่า
การท าเกษตรอินทรีย์จะเพ่ิมขั้นตอนการท าปุ๋ยธรรมชาติ และการก าจัดวัชพืชรวมถึงศัตรู
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ข้าวแบบดั้งเดิม เช่น การยิงลูกหินใส่ถังโลหะให้เสียงดังเพ่ือไล่นก การปลูกต้นดาวเรืองแซม
แปลงผักสวนครัวเพ่ือขับไล่แมลง เป็นต้น    

๑.๒.๓ นอกจากนี้ ชาวบ้านบ้านดวนยังนิยมท าการเกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวและพืชไร่ เช่น มะม่วง แตงโม เป็นต้น  การเลี้ยงสัตว์ 
เช่น กบ ปลา หมู ไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็นต้น นอกจากนี้ บ้านดวนเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีการอนุรักษ์
ควาย เพ่ือน ามูลควายไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ไม่นิยมใช้ควายท านา 
เนื่องจากมีการใช้เครื่องจักรสมัยใหม่  

 

 

 

รูปทื่ ๗ การเลี้ยงกบกลางแปลงผักและการเลี้ยงปลาในนาข้าว 

       
๑.๒.๔ อย่างไรก็ตาม จากการลงพ้ืนที่พบว่าเกษตรกรสามารถหารายได้เพ่ิมขึ้นจากการเลี้ยงสัตว์ 

เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดท าให้ผู้รับซื้อเข้ามารับซื้อในพ้ืนที่  ในขณะที่การปลูกพืช
สวนครัวและพืชไร่ ยังไม่สามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่แตกต่างจากสินค้าเกษตรทั่วไป อีกท้ัง
ยังอยู่ห่างไกลจากตลาด ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีการท าเกษตร/หัตถกรรมนอกฤดู
ท านาที่ช่วยสร้างรายได้นอกฤดูกาลท านาอย่างจริงจัง และส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชเพ่ือ
บ ารุงดิน เช่น ปอเทือง เป็นต้น  

๑.๒.๕ การเข้าถึงแหล่งพันธุ์ข้าว ส่วนหนึ่งใช้พันธุ์ข้าวที่แบ่งจากการขายเพ่ือใช้ในการเพาะปลูก
ต่อไป แต่พบว่าข้าวมีการกลายพันธุ์เมื่อใช้ต่อเนื่องไป ๒ - ๓ ปี จึงจ าเป็นต้องซื้อพันธุ์ข้าว
จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรยั่งยืนน้ าอ้อม ท าให้มีการคัดสรรพันธุ์ข้าว มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ 
ซึ่งเป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนและซื้อขายพันธุ์ข้าวในพื้นที ่

๑.๒.๖ การพึ่งพาตนเอง   

 เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพใช้ใน
ครัวเรือนได้เอง มีปราชญ์ชาวบ้าน หมอดิน  เกษตรกรต้นแบบ (นางพิมพา มุ่งงาม) 
และมีการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนที่เหนียวแน่น  เพ่ือด าเนินการในรูปแบบกองทุน 
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ต่างๆ1 ตามนโยบายของภาครัฐ ซ่ึงจากการลงพ้ืนที่ พบว่า บ้านดวนมีการจัดท าพ้ืนที่
ส่วนกลางเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การท าเศรษฐกิจพอเพียง และมีการจัดท าแปลงสาธิต
การท าเกษตรด้านต่าง ๆ เช่น ฟาร์มเห็ดนางฟ้า หมูหลุม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการ
ผลิตน้ าดื่มหมู่บ้านในราคาถูกเพ่ือให้บริการแก่ชุมชนด้วย  

 นอกจากนี้ ชุมชนบ้านดวนยังมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้น าในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย และส่วนราชการในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้แก่ นายอ าเภอ เกษตร
อ าเภอ เกษตรจังหวัด สาธารณสุข  ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ พบว่า ผู้อ านวยการและผู้น า
ส่วนราชการในพ้ืนที่ได้ลงพ้ืนที่ร่วมกันกับคณะท างานตลอดเวลา และสามารถให้ข้อมูล 
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างด ี 

 

รูปทื่ ๘ บรรยากาศชุมชนบ้านดวน 

 

 
 

                                                           
1   มีกองทุนชุมชนท่ีส าคัญ เช่น กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดวน กองทุนหมู่บ้าน กองทุนปุ๋ย

อินทรีย์และเมล็ดพันธ์ กองทุนผู้เลี้ยงโค เป็นต้น โดย ณ ปัจจุบันหมู่บ้านมีเงินกองทุนรวมประมาณ 5 ล้านบาท แต่ไม่สามารถใช้ใน
การจัดหาเครื่องจักรขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน  
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๑.๒.๗ การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ชุมชนบ้านดวนมีโรงสีชุมชนและมีเครื่องแพ็ค
สูญญากาศ โดยผลิตได้แต่ข้าวกล้องงอกและมีความสามารถในการผลิตประมาณ ๒๐๐ กก. 
ต่อวัน อย่างไรก็ตาม ชุมชนยังมีปัญหาในการจ าหน่ายข้าวให้ถึงมือผู้บริโภค ท าให้เกษตรกร
บ้านดวนส่วนใหญ่จ าเป็นต้องน าข้าวเปลือกอินทรีย์ไปจ าหน่ายที่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืนบ้านน้ าอ้อม (วิสาหกิจชุมชนฯ) มีราคารับซื้อมากกว่าโรงสีเอกชนทั่วไป 
๒-๓ บาทต่อกิโลกรัม 

 

 

รูปทื่ ๙ โรงสีชุมชนบ้านดวน 

 
นอกจากนี้ เกษตรกรบ้านดวน ส่วนใหญ่เช่าเครื่องไถกลบตอซังข้าวแบบฐานไถหัวหมูจาก
วิสาหกิจฯ  แต่ยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเครื่องหยอดข้าว ซึ่งสามารถลดจ านวนเมล็ดพันธุ์
จากเดิม ๓๐ กก. ต่อไร่เป็น ๑๐ กก. ต่อไร่ เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนฯ ยังมีเครื่องดังกล่าว
จ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกที่มีความต้องการเครื่องจักรพร้อมๆ กัน   

 

 

รูปทื่ ๑๐ เคร่ืองจักรกลติดหางรถไถ เช่น เคร่ืองหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว และเคร่ืองไถกลบตอซังข้าว 

 
๑.๓ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ าอ้อม 

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ าอ้อม เป็นกลุ่มกิจกรรมวิสาหกิจชุมชมที่ด าเนินกิจกรรม
ผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก BCS /USDA สหภาพยุโรป 
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และได้เป็นหนึ่งในสมาชิดตลาดการค้ายุติธรรมหรือแฟร์เทรด  (FLO) ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของ
นักวิชาการ ผู้น าชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในพ้ืนที่ต าบลน้ า
อ้อม อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ าอ้อม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ .ศ. ๒๕๔๒ และจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗ หมู่๑๐ บ.ศิริพัฒนา ต.น้ าอ้อม อ.ค้อวัง จ.
ยโสธร พ้ืนที่ที่ได้รับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐาน BCS/FLO (สหภาพยุโรป) รวม ๑๑,๐๕๘ ไร่ โดย
มีกิจกรรมคือ ผลิตและจ าหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์มาตรฐานยุ โรป ปัจจุบันได้รับการอนุมัติเงินกู้
วิสาหกิจชุมชนเป็นจ านวนเงิน ๔ ล้านบาท จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาค้อ
วัง ให้ด าเนินการสร้างโรงสีข้าวแห่งใหม่ เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในการส่งไป
จ าหน่ายในตลาดต่างประเทศ มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ต่ ากว่า ๕๐ ล้านบาท/ปี 

 

 

รูปทื่ ๑๑ ตัวอย่างใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ท้ังในและต่างประเทศ 

 
วิสาหกิจชุมชนฯ ประกอบด้วยสมาชิกจากต าบลน้ าอ้อม อ าเภอค้อวัง ต าบลผือฮี อ าเภอมหาชนะชัย 
และต าบลดงแคนใหญ่ อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จากกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือ ๓ ฝ่าย ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิหมู่บ้าน และองค์การพัฒนาสหประชาชาติ (UNDP) โดยวิสาหกิจชุมชนฯ 
ประกอบด้วย 

 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิสาหกิจ จ านวน ๑๒ ราย 

 ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จ านวน ๒ ราย 

 คณะกรรมการตรวจรับรองภายในจ านวน ๗๓ ราย 

 สมาชิก/ผู้ถือหุ้น ๙๓๙ ราย  กลุ่มกิตติมศักดิ์ ๓๘ ราย/กลุ่ม รวมทั้งหมด ๙๗๕ รายโดย
เกษตรกรบ้านดวนกว่าร้อยละ ๘๐ เป็นสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนฯ  
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ทั้งนี้ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ จ าเป็นต้องต้องผ่านการอบรม สอบผ่านข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งต้องลงหุ้นตามระเบียบและข้อบังคับที่วิสาหกิจชุมชนฯ 
ก าหนดไว้  

 

รูปทื่ ๑๒ บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชุมฯ  

 
 

 

 
๑.๓.๑ เครื่องมือและอุปกรณ์ของวิสาหกิจชุมชนฯ ที่ส าคัญ เช่น โรงสีอินทรีย์ – แฟร์เทรด   

เครื่องกะเทาะเปลือกข้าว เครื่องเย็บกระสอบ เครื่องคัดแยกสีข้าว โรงบรรจุภัณฑ์ โรงผลิต
ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด โรงคัดพันธุ์ข้าวอินทรีย์  อาคารศูนย์การเรียน /โรงคัด และอาคาร
ส านักงานเครือข่ายฯ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ ICT ต าบลน้ าอ้อม ร้านจ าหน่ายสินค้า เป็นต้น 
โดยปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดซื้อเครื่องขัดขาว และเครื่องคัด
แยก Sorter เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตข้าวขาวอินทรีย์  
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                      รูปทื่ ๑๓  เคร่ืองสีข้าวอินทรีย์ และ เคร่ืองคัดแยกสีข้าว 

      
๑.๓.๒ ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนฯ    

 วิสาหกิจชุมชนฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล เช่น มาตรฐาน 
BCS GmbH,  CERES GmbH,  USD และ NOP  เป็นต้น และเข้าเป็นสมาชิกระบบ
การค้าแบบยุติธรรมหรือแฟร์เทรด Fairtrade ท าให้สามารถจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ไปยัง
ตลาดต่างประเทศในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่ให้การยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ดังกล่าว โดยปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนฯ 
อยู่ระหว่างการขอรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือขยาย
ตลาดจีน  ส าหรับตลาดภายในประเทศ ที่ผ่านมาวิสาหกิจชุมชนฯ ได้จ าหน่ายข้าว
อินทรีย์ในลักษณะรับผลิต (OEM) ภายใต้ยี่ห้อ My Choice โดยอยู่ระหว่างการพัฒนา
ยี่ห้อเป็นของตนเองได้แก่ ตราขวัญน้ าอ้อม   

ทั้งนี้ ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถรองรับผลผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ได้ประมาณ 
๑,๔๐๐ ตัน/ปี จากข้อจ ากัดของเงินทุนและยุ้งฉาง และยังมปีัญหาขาดแคลนบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม จากการลงพ้ืนที่ 
พบว่า การจ าหน่ายสินค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นลักษณะผู้รับจ้างผลิต 
(OEM) โดยใช้ยี่ห้อของผู้ว่าจ้าง ท าให้ผู้บริโภคไม่รับรู้ความเป็นตัวตนของข้าวอินทรีย์
จากวิสาหกิจชุมชนฯ   

 นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนฯ ได้ท าหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เรื่องเกษตร
อินทรีย์และการบริหารจัดการต่างๆ ให้แก่สมาชิก โดยได้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการท าเกษตรอินทรีย์ เช่น เครื่องหยอดเมล็ด
พันธุ์ เครื่องไถตอซัง เป็นต้น โดยการจัดจ าหน่ายเครื่องจักรราคาสมาชิกและให้เช่า
เครื่องจักรสมัยใหม่เป็นรายวัน แต่ยังมีปริมาณเครื่องจักรไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของสมาชิก รวมทั้งยังมีโครงการรับจ้างปลูกข้าวให้แก่สมาชิกที่ไม่มีความพร้อมในการ
ปลูกข้าวเองด้วย  
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รูปทื่ ๑๔  การให้เช่าเคร่ืองหยอดเมล็ดพันธ์ และ เคร่ืองไถตอซังข้าว 

    
 
 

๑.๓.๓ ความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ    

 มีสวัสดิการให้กับสมาชิก เช่น ความรู้ การศึกษาดูงาน ผลก าไร  
 สร้างความเป็นเจ้าของให้กับสมาชิก โดยให้สมาชิกเป็นผู้ถือหุ้น มีสิทธิ์ในการร่วม

ประชุม และลงมติในทีป่ระชุม  
 กลุ่มสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจใบรับรองการผ่านมาตรฐานต่างๆ  
 การสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก โดยมีระบบตรวจสอบภายใน คือ คณะกรรมการ

ของกลุ่ม และภายนอก คือ คณะกรรมการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป BCS 
เป็นผู้รับรองการตรวจประเมินแปลง 

 
 

๑.๓.๔ ความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุล  
 สร้างคนจากขบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ส่งผลให้สมาชิกมีความรู ้ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิต มีรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้  
 ผู้น ากลุ่มและสมาชิก มีการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกัน เช่น เงินสนับสนุน สละเวลา

ส่วนตัวเพ่ือท างานส่วนรวม  
 เป็นการท างานในเชิงอนาคต คือ การด าเนินกิจกรรมที่ค านึงถึงลูกหลาน เพ่ือให้มีข้าว

พันธุ์ดีในอนาคต  
 มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ และแปรรูปให้กับสมาชิกก่อนการจ าหน่ายให้ภายนอกชุมชน  
 มีก ารประกวดแข่งขันเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ เช่น การจัดประกวดข้าวอินทรีย์ โดยใช้เกณฑ์

การตัดสิน เช่น ปริมาณผลผลิตต่อไร่ ความปนเปื้อน เป็นต้น  
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 มีขบวนการที่ครบวงจร ต้ังแต่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ ระบบการผลิตแบบอินทรีย์ การแปร
รูปเป็นข้าวสาร และขบวนการตลาด  

 มีขบวนการคิดวิเคราะห์ น าผลด าเนินการ ปัญหาในปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์เพื่อ
วางแผน หรือปรับวิธีการด าเนินงานในอนาคต  

 
๑.๓.๕ กระบวนการแปรรูปข้าวอินทรีย์: กลางน้ า  

บ้านดวนมีการแปรรูปข้าวอินทรีย์เป็นข้าวกล้องงอก ในขณะที่วิสาหกิจชุมชนมีการแปรรูป
ข้าวอินทรีย์จากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารแล้วจัดท าบรรจุภัณฑ์เพ่ือจัดจ าหน่ายเองภายในประเทศภายใต้ตรา
ขวัญน้ าอ้อม และผลิตภายใต้ตรา My Choice เพ่ือส่ งจ าหน่ายใน Top Supermarket และส่ งออก
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้มีการแปรรูปข้าวพันธ์หมาแหยง เพ่ือผลิตเป็นเส้นพาสต้า ภายใต้ตรา
สินค้าของต่างประเทศ เป็นต้น 

สินค้าที่จ าหน่าย: ตราสินค้า ขวัญน้ าอ้อม 
 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
 ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์  
 ข้าวกล้องมะลิแดงอินทรีย์  
 ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์  
 ข้าวกล้องสามสี  

        จุดเด่นของสินค้า 
 ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา   

ร้องไห้ ออกโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 เป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว 
 ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองสินค้าและบริการของจังหวัดยโสธร 
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รูปทื่ ๑๕  ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกจิชุมชนฯ 

      

      
 

๑.๓.๖ กระบวนการจัดจ าหน่ายและการตลาดข้าวอินทรีย์: ปลายน้ า  
  ขับเคลื่อนและพัฒนาการตลาด  ผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ในรูปแบบตลาด 

 ในประเทศ ที่ท าการกลุ่ม ตามงานแสดงสินค้าต่างๆ งานแสดงสินค้า OTOP       
งานกาชาด งานประจ าปี ลูกคา้ประจ าที่ซื้อสินคา้  

 ต่างประเทศ ส่งผ่านบริษัทที่รับซื้อข้าวอินทรีย์เพ่ือส่งประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่ม
ประเทศยุโรป ฮ่องกง สิงค์โปร์ ไต้หวัน เขา้สู่ตลาด Fair-Trade เพ่ือการบริโภค    
การแปรรูปเป็นเครื่องส าอางค์ เป็นต้น 

 
 
 
๒. การวิเคราะห์ SWOT Analysis  

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเข้าใจในกระบวนการ

ท าเกษตรอินทรีย์ และท าเกษตรอินทรีย์ตามวิถี
ดั้งเดิม รวมทั้งมีความตระหนักเรื่องสุขภาพที่ดี
ของตนเอง 

- เกษตรกรมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์  

- บ้านดวนมีผู้น าชุมชน ปราชญ์เกษตรกรและมี
เกษตรกรต้นแบบรวมทั้งมีการรวมกลุ่มของ 

- ขาดผู้สืบทอดเจตนารมณ์ในการท าเกษตรอินทรีย์ขาด
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรรุ่นใหม่ 

- การปลูกพืชนอกฤดูท านายังไม่สามารถสร้างรายได้
เพ่ิมได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการเข้าถึงแหล่ง
น้ าในปัจจุบันมีต้นทุนสูง  และยังไม่สามารถจ าหน่าย
ได้ในราคาที่แตกต่างจากสินค้าเกษตรทั่วไป อีกทั้งยัง
อยู่ห่างไกลจากตลาด 

- ขาดเงินทุน/ความคล่องตัวของเงินทุนหมุนเวียน ท า 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
- เกษตรกรในหมู่บ้าน  
- มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเรื่องเกษตร

อินทรีย์ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นต้นแบบ 

- มีการปลูกฝังเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาใน
เรื่องการท าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

- มีวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ท าให้สามารถเข้าถึง
ตลาดได ้

- จ .ย โสธร มี สภ าพทางภู มิ ศาสตร์และการ
คมนาคมที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ 
และเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดกับ จ.
อุบลราชธานี ที่มีสนามบิน และ ติดกับ จ.ศรีสะ
เกษ ที่มเีส้นทางรถไฟ 

- ให้ไม่สามารถจัดหาเครื่องมือท าการเกษตรสมัยใหม่
มาใช้ในชุมชนได้  

- ไม่มีการท าบัญชีครัวเรือน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่เห็น
ว่าการท าเกษตรอินทรีย์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ แต่
จากการลงพ้ืนที่พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมี
หนี้สินครัวเรือนอยู่  

- เกษตรกรไม่มีความรู้เรื่องการตลาดและการสร้าง
ความรับรู้ให้กับผู้บริโภค ท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย
ข้าวกล้องงอกที่ผลิตได้ด้วยราคาที่เหมาะสม และไม่
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ท าให้ข้าวที่ผลิตได้
ส่วนใหญ่ต้องจ าหน่ายผ่านวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นหลัก 

- การจ าหน่ ายข้าวเกษตรอินทรีย์ทั้ งภายในและ
ภายนอกประเทศเป็นลักษณะผู้รับจ้างผลิต (OEM) 
โดยใช้ยี่ห้อของผู้ว่าจ้าง ท าให้ผู้บริโภคไม่รับรู้ความ
เป็นตัวตนของข้าวอินทรีย์จากวิสาหกิจชุมชนฯ   

โอกาส อุปสรรค 
- เกษตรอินทรีย์สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ

ยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร ท าให้มีโอกาสที่จะ
ได้รับความช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐ เช่น  
การสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า เป็นต้น  

- ผู้ว่าราชการ จ.ยโสธร มีนโยบายผลักดันให้
จังหวัดยโสธรเป็นต้นแบบของการพัฒนาเป็น
เมืองเกษตรอินทรีย์  

- มีการสื่อสารเพื่อปลุก/สร้างกระแสในสื่อประเภท
ต่าง ๆ ท าให้ผู้บริโภคมีความนิยมสินค้าเกษตร
อินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน  

- ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความ
ห่วงใยและใส่ใจในสุขภาพของตนเองมากขึ้น 

- ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
(Climate change)  

- ราคาข้าวเกษตรอินทรีย์อิงกับราคาข้าวทั่วไป   
- ระเบียบการท าเกษตรอินทรีย์เพ่ือส่งออกมีมาตรฐาน

เข้มงวด ผู้ส่งออกจ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขอ
การรับรองมาตรฐาน และประเทศผู้น าเข้าอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานเพ่ือกีดกันทางการค้า (Non-
Tariff barriers)   

- ผู้บริโภคไม่สามารถรับรู้ความแตกต่างของสินค้า
เกษตรอินทรีย์กับสินค้าเกษตรเพ่ือสุขภาพเช่น สินค้า
เกษตรปลอดสารพิษ สินค้าไฮไดรโปรนิกส์ เป็นต้น  

- ข้าวเกษตรอินทรีย์ยโสธร ยังไม่เป็นที่รู้จักทัว่ไป 
 

 
 ๓. การวิเคราะห์สถานการณ์สภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกรบ้านดวน 
 จากการศึกษาชุมชนโดยการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม และสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มเกษตรกร สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ พบว่าคนในพ้ืนที่ยังมีปัญหาและต้องการใช้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน ดังนี้ 

๓.๑ มีภาระหนี้สิน ต้องการเพ่ิมรายได้ 
จากการสัมภาษณ์พบว่า เกษตรกรบ้านดวนส่วนใหญ่ยังมีภาระหนี้สิน แม้ว่าการท าเกษตรอินทรีย์จะท าให้

ผลิตเพ่ิมข้ึน มีราคาขายเพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตเกษตรเคมี นอกจากนี้ยังช่วยลดรายได้ในการผลิต
อ่ืน ๆ เช่น ช่วงลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ย สารเคมีในการก าจัดวัชพืช เป็นต้น แม้ว่าเกษตรกรจะมีความรู้และ 



หน้า  ๑๘ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                                เมษายน ๒๕๖๐ 

 
สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพใช้เอง แต่ยังไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่
เพ่ิมขึ้น พบว่าเกษตรกรมีการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อ่ืนๆ เช่น ปลูกแตงโม ปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เนื่องจากส่วนหนึ่งปลูกไว้ส าหรับบริโภคใน
ครัวเรือน อีกทั้งไม่มีตลาดรองรับสินค้าการเกษตรดังกล่าว พบว่าตลาดที่ทางจังหวัดเตรียมให้อยู่ไกลไม่สะดวก
ในการเดินทาง การปลูกแตงโมซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดและมีตลาดรองรับจากบริษัทเลม่อน
ฟาร์ม แต่พบว่าคุณภาพสินค้าแปรผันตามสภาพภูมิอากาศ เมื่อเกิดฝนตกนอกฤดูกาลมักได้รับความเสียหาย
และไม่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้ ท าให้เกษตรกรมีความสนใจเพ่ิมรายได้จากการเพาะปลูกพืชนอก
ฤดูกาลชนิดอื่นแต่ไมม่ั่นใจว่าจะปลูกพืชชนิดใดดี 

๓.๒ บ้านดวนมีความพร้อมสู่การพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรกรบ้านดวนเกือบร้อยละ ๙๐ เป็นเกษตรอินทรีย์ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่อยู่ในระยะ

ปรับเปลี่ยน ซึ่งคาดว่าบ้านดวนจะเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ และจะ
เป็น ๑ ใน ๒ ของหมู่บ้านในประเทศที่จะประกาศเป็น “Organic Village” จากการศึกษาพ้ืนที่พบว่า  
บ้านดวนยังคงวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีศูนย์การเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยที่มีจุดเด่นและแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะ เป็นศูนย์การเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ โดยพัฒนาสู่การเป็น Farm stay ของจังหวัดยโสธร สู่การเป็นศูนย์การ
ถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนผ่าน การท านาเกษตรอินทรีย์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ที่มีองค์ความรู้ในเรื่อง
เทคนิคการปลูกข้าวโดยน าเทคโนโลยีมาเสริมการผลิต มีจุดเด่นในการแปรรูป การตลาด รวมถึงการส่งออก 
และมีภูมิศาสตร์ที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดกับจังหวัดอุบลราชธานีที่มีสนามบิน และ
จงัหวัดศรีสะเกษท่ีมเีส้นทางรถไฟ  

 
๓.๓ เห็นความส าคัญและต้องการขยายเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรรุ่นใหม่ 

แม้ว่าบ้านดวนจะพัฒนาสู่การท าเกษตรอินทรีย์ร้อยละ ๑๐๐ ในอนาคต เกษตรกรมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในการท าการเกษตรอินทรีย์ แต่พบว่าขาดการสืบทอดจากคนรุ่นใหม่เนื่องจากให้คนรุ่นใหม่ให้ความ
สนใจกับการไปท างานในกรุงเทพมหานครมากกว่าการเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรตามแนวทางของบรรพ
บุรุษ แต่มีปัจจัยที่เอ้ือในการส่งเสริมดังกล่าวจากโรงเรียนบ้านดวนบากน้อย ซึ่งได้น านโยบายจากรัฐในการลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่โดยน าแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ผนวกกับนโยบายเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสู่การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ใน
แปลงนา ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนท าให้เด็กและเยาวชนบ้านดวนได้เรียนรู้คู่การปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ในฤดู
ท างาน และกิจกรรมปลูกพืชอินทรีย์อ่ืนๆ นอกฤดูเก็บเกี่ยว ส่งผลให้เด็กมีความรู้และทักษะในการท างานและ
ส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมกับครอบครัวในท าการเกษตรมากขึ้น ซึ่งสามารถเตรียมความพร้อมสู่การเป็นยุวฑูตหรือ
มัคคุเทศก์น้อยโครงการพัฒนาบ้านดวนสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ใน
อนาคต 
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๓.๔ เกษตรกรบ้านดวนยังขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ความรู้ด้านการตลาด และการน า
นวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพ่ือลดขั้นตอนและเวลา 

ภายใต้ศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ครบวงจรกลับพบว่า เกษตรกรบ้านดวนยังขาดความรู้ใน
เรื่องการบริหารจัดการ และความรู้ด้านการตลาด ไม่สามารถขยายตลาดด้วยตนเองได้ต้องพ่ึงพาเพียงวิสาหกิจ
ชุมชนฯ ซึ่งต้องมีสมาชิกจ านวนมากท าให้ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง แม้ว่าวิสาหกิจชุมชนจะมีการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการผลิตแต่พบว่ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการใช้ในเวลา
ใกล้เคียงกัน ด้านกระบวนการแปรรูปสินค้าพบว่าเกษตรกรบ้านดวนมีการแปรรูปข้าวอินทรีย์ในรูปแบบ
ข้าวสาร ข้าวกล้องงอกที่มีคุณภาพแต่ไม่มีตลาดรองรับภายในประเทศ ไม่มีการวางแผนด้านการตลาด การจัด
จ าหน่ายที่เป็นระบบ ซึ่งภาครัฐในจังหวัดน่าจะเป็นตัวกลางเชื่อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเช่น พาณิชย์จังหวัด ธนาคาร ธกส. เจ้าของโรงสี ฯลฯ มาให้ความรู้และเป็นพ่ี
เลี้ยงเกี่ยวกับการบริหารงาน การบริหารเงินและดอกเบี้ย การบริหารสินค้ าคงคลัง เพ่ือในเกษตรกรมน าไป
พัฒนาต่อยอดได้มากขึ้น 

 
๔. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับแผนยุทธศาสตร์กับการพัฒนาจังหวัดยโสธร (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ในการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร จ านวน ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เพ่ิมความสามารถในการรับซื้อและส่งเสริมการแปรรูปเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพ่ิมตลาดและช่องทางการจ าหน่ายในต่างประเทศ 
 
 

ซึ่งคณะผู้ศึกษาได้รับโจทย์ในการศึกษาครั้งนี้คือ ต้นน้ า ซึ่งเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ เมื่อวิเคราะห์
จากการลงพ้ืนที่ พบว่าบ้านดวนมีศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ครอบคลุมทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
ดังนั้นจากสถานการณ์คณะผู้ศึกษาจึงได้จัดท าข้อเสนอโดยพิจารณาจากสภาพปัญหาและความต้องการของ
พ้ืนที่เป็นหลัก ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
กระบวน 

งาน 

ของเดิมที่ท าอยู่ (X) โครงการและข้อเสนอแนะเพ่ือต่อ
ยอด (Y) 

เป้าหมายที่อยาก
ให้บรรลุ (Z) 

ต้นน้ า - เกษตรกรบ้านดวนมีศักยภาพในการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ มีปราชณ์ชาวบ้าน มี
บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์เป็นที่รู้จักใน
ต่างประเทศ 

- เพ่ิมจ านวนบ้านต้นแบบเกษตร
อินทรีย์ เพ่ือรองรับการเป็น
หมู่บ้าน Farm stay วิถีเกษตร
อินทรีย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
สร้างกระแสการ
รับรู้และการมี
ส่วนร่วมในการ 
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กระบวน 

งาน 

ของเดิมที่ท าอยู่ (X) โครงการและข้อเสนอแนะเพ่ือต่อ
ยอด (Y) 

เป้าหมายที่อยาก
ให้บรรลุ (Z) 

- มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการ
มอบหมายชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล 

- โรงเรียนน านโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ และนโยบายเกษตรอินทรีย์ของ
จังหวัดมาจัดการเรียนการสอนโดยลง
ปฏิบัติจริงในศูนย์การเรียนรู้ท าให้
นักเรียนมีความรู้ มีทักษะและเข้าใจการ
ท าเกษตรอินทรีย์ 

- มีการปลูกพืชอินทรีย์นอกฤดูเก็บเกี่ยว
คือ แตงโม มีบริษัทเลม่อนฟาร์มมารับ
ซื้อผลผลิต พบว่ามักเกิดความเสียหาย
เมื่อฝนตกและไม่สามารถควบคุม
คุณภาพการผลิตได้ 

 

 

 

- พัฒนาต่อยอดศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนให้มีความหลากหลาย
กิจกรรม ปรับให้เป็นสถานที่
ศึกษาดูงาน หรือการท่องเที่ยววิถี
เกษตรอินทรีย์ทั้งในฤดูท านาและ
นอกฤดูเก็บเกี่ยว 

- ส่งเสริมให้เกิดเยาวชนต้นแบบ
ในการอนุรักษ์การท านาเกษตร
อินทรีย์ และส่งเสริมศักยภาพให้
เด็กเป็นยุวฑูต/มัคคุเทศ์กน้อย
เพ่ือให้เกิดความรัก ตระหนักเห็น
ความส าคัญและส่งเสริมการสืบ
ทอดการท างานแบบเกษตร
อินทรีย์ พัฒนาเป็นโรงเรียน
ต้นแบบเกษตรอินทรีย์โดยเจาะ
กลุ่มเป้าหมายนักการศึกษา หรือ
โรงเรียนก าลังจะพัฒนาตาม
แนวคิดเกษตรอินทรีย์ 

- ค้นหา/ส่งเสริมสินค้าดาวรุ่งชนิด
ใหม่เพ่ิมเติมนอกเหนือจากแตงโม
เช่น มันเทศญี่ปุ่น ฟักทองญี่ปุ่น 
ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย
และเป็นทางเลือกให้เกษตรกร 

ขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ขยายพ้ืนที่เกษตร
อินทรีย์และการ
ใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
เพ่ิมความสามารถ
ในการรับซื้อและ
ส่งเสริมการแปร
รูปเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เพ่ิมตลาดและ
ช่องทางการ
จ าหน่ายใน
ต่างประเทศ 

 

กลางน้ า - เกษตรกรบ้านดวนมีการแปรรูปข้าว
เป็นข้าวกล้องงอกเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
แต่ยังขาดตลาดภายในประเทศ 

- วิสาหกิจชุมชนฯ มีการแปรรูปโดย
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ภายใต้
ยี่ห้อขวัญน้ าอ้อม และส่วนหนึ่งรับผลิต 

 

 

 

- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
ทันสมัย ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นของที่ระลึก ของช าร่วย ของ
ฝากหลักของจังหวัดยโสธร  

- พัฒนา / เพ่ิมช่องทางการ
จ าหน่าย ผ่านการขายตรง ร่วม 
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กระบวน 

งาน 

ของเดิมที่ท าอยู่ (X) โครงการและข้อเสนอแนะเพ่ือต่อ
ยอด (Y) 

เป้าหมายที่อยาก
ให้บรรลุ (Z) 

 

ลักษณะ (OEM) โดยใช้ยี่ห้อของผู้ว่าจ้าง 
เช่น My Choice บริษัทในเครือ 
Central โดยจัดจ าหน่ายที่ Top 
Supermarket  

 

 

จัดแสดงสินค้าหรือออกบูธเกษตร
อินทรีย์งาน OTOP งาน Expo  
ประสานความร่วมมือกับบริษัท
ต่าง ๆ ร้านค้าในปั้มน้ ามัน เช่น 
Seven  ร้านบางจาก เลม่อน
ฟาร์ม เป็นต้น 

- เพ่ิมการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Face 
book, Instagram, website 
ฯลฯ  

ปลายน้ า - ส่งออกข้าวเปลือกไปยังต่างประเทศ
เพ่ือบริโภคและแปรรูปเป็นเส้นพาสต้า
และเครื่องส าอางค์ ฯลฯ 

 

 

ส่งเสริมความร่วมกับระหว่าง
ภาครัฐ เอกชนและชุมชน เช่น 

- ส่งเสริมความรู้และทักษะ 
รวมถึงการศึกษาวิจัยเพ่ือแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เช่น เครื่องส าอางค์ 
อาหารเสริม สิ้นค้าแปรรูปชนิด
อ่ืนๆ  

- ส่งเสริมการบริโภค
ภายในประเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น ร้านอาหารข้าวเกษตร
อินทรีย์ยโสธร  

- เพ่ิมช่องทางการตลาด การ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น face book, 
website 

 
คณะผู้ศึกษาได้พิจารณาและจัดล าดับความส าคัญตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกรบ้านดวน 
จึงมีข้อเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ในโครงการต่อไปนี้ 
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๑. โครงการสร้างสินค้าเกษตรอินทรีย์ดาวรุ่งที่ไม่สร้างความเสี่ยง 
๒. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดวน 
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บทที่ ๓ 

กรอบแนวคิดข้อเสนอแผนงาน/โครงการ 

๑. ภาพรวมข้อเสนอแนวคิด  

สถานการณ ์ สิ่งท่ีต้องท าเพิ่ม 
เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถน าเสนอระบบเกษตรอินทรีย์ได้อย่าง
ครบวงจร และมีบ้ านต้นแบบที่ เป็นที่ รู้จักในต่างประเทศ   
ประกอบกับเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ควาย และมีการท าเกษตรตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม   

 สร้างตลาดให้แก่ชุมชน เพ่ิมช่อง
ท า งก ารจ า ห น่ า ย เพ่ื อ ให้ ถึ งมื อ
ผู้บริ โภคโดยตรงผ่านการสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
เว็บไซด์ เฟซบุค ฯลฯ รวมทั้งเข้าร่วม
กิจกรรมของภาครัฐ    

 เพ่ิ มจ าน วนบ้ านต้นแบบ เกษตร
อินทรีย์ เพ่ือจัดท ากิจกรรมส่งเสริมให้
เกิ ด การท่ อ งเที่ ย ว เชิ งธรรมชาติ  
พร้อมสร้ างความรับ รู้ของสิ นค้ า
เกษตรอินทรีย์เมืองยโสธรทั้งห่วงโซ่
อุ ป ท า น  (value chain) ตั้ ง แ ต่ 
การท่ องเที่ ย ว เชิ งอนุ รักษ์  (farm 
stay) การสอนหลักการท าเกษตร
อินทรีย์  ร้านอาหาร โรงแรม และจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์  

พ่ึงพาการจ าหน่ายสินค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็น
ลักษณะรับผลิต (OEM) โดยใช้ยี่ห้อของผู้ว่าจ้าง ท าให้ผู้บริโภคไม่
รับรู้ความเป็นตัวตนของข้าวอินทรีย์จากวิสาหกิจชุมชนฯ และ
บ้านดวน  ในขณะที่สามารถท าสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ครบวงจร 
ท าให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตได้เท่ากับที่ใส่แรงใส่ใจ     

การปลูกพืชนอกฤดูท านายังไม่สามารถสร้างรายได้เพ่ิมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เนื่องจากการเข้าถึงแหล่งน้ าในปัจจุบันมีต้นทุนสูง 
และยังไม่สามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่แตกต่างจากสินค้าเกษตร
ทั่วไป  

พิจารณาก าหนดพืชนอกฤดูท านา “สินค้า
เกษตรอินทรีย์ดาวรุ่งที่ ไม่สร้างความ
เสี่ยง”ที่สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกร 
โดยต้องเป็นพืชที่ช่วยบ ารุงดินและมีความ
ต้องการทางตลาดอยู่ในระดับสูงพร้อมทั้ง
พิจารณาแนวทางการจัดหาแหล่งน้ าที่มี
ต้นทุนต่ าให้แก่เกษตรกร   
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๒. แผนงาน/โครงการ 

๒.๑ โครงการสร้างสินค้าเกษตรอินทรีย์ดาวรุ่งที่ไม่สร้างความเสี่ยง 

 ๒.๑.๑   หลักการและเหตุผล   

ปัจจุบันเกษตรกรบ้านดวนส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนรูปแบบการท าการเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์
เกือบทั้งหมดแล้ว และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งได้เข้าเป็น
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ท าให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นสามารถจ าหน่ายผ่านวิสาหกิจชุมชนฯ และ
โรงสีชุมชน ส่งผลให้มีความมั่นคงทางรายได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม จากการลงพ้ืนที่ 
พบว่าภายหลังจากฤดูท านา เกษตรกรยังไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชเพ่ือบ ารุงดิน เช่น ปอเทือง เป็นต้น และมีเพียงการท าเกษตรตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวและพืชไร่จ าพวกมะม่วง 
และแตงโม เป็นต้น แต่ยังไม่สามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่แตกต่างจากสินค้าเกษตรทั่วไป 
อีกทั้งพ้ืนที่ยังอยู่ห่างไกลจากตลาด  นอกจากนี้  การท าเกษตรนอกฤดูท านาในปัจจุบัน 
ยังจ าเป็นต้องพ่ึงพาแหล่งน้ าที่มีต้นทุนสูง   

ดังนั้น จึงควรพิจารณาก าหนดพืชนอกฤดูท านา “สินค้าเกษตรอินทรีย์ดาวรุ่งที่ไม่สร้างความ
เสี่ยง” ที่สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยต้องเป็นพืชที่ช่วยบ ารุงดินและมีความ
ต้องการทางตลาดอยู่ในระดับสูงพร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการจัดหาแหล่งน้ าที่มีต้นทุนต่ า
ให้แก่เกษตรกร   

๑.๑.๑ วัตถุประสงค์   

พิจารณาก าหนดพืชเกษตรอินทรีย์ดาวรุ่ง เพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกในช่วงนอกฤดูท านา ซึ่ง
จะช่วยเพ่ิมรายได้เกษตรกร และสามารถบ ารุงรักษาดินได้ รวมทั้งเพ่ิมการใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ให้เต็มศักยภาพตลอดทั้งปี 

๑.๑.๒ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

๑) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด โครงการ
ชลประทาน จังหวัดยโสธร และเกษตรกร เป็นต้น เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดพืช
เกษตรอินทรีย์ดาวรุ่งเพ่ือให้เกษตรกรเพาะปลูกในช่วงนอกฤดูท านา  โดยจะต้องเป็น 
พืชที่ช่วยบ ารุงดินและเหมาะกับสภาพพ้ืนที่  มีความต้องการทางตลาดอยู่ในระดับสูง 
และสามารถเข้าถึงแหล่งตลาดได้    

๒) ส ารวจพ้ืนที่ รวมถึงระบบชลประทาน เพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดหาแหล่งน้ านอกฤดู
ท านาที่มีต้นทุนต่ า ซึ่งในเบื้องต้นชาวบ้านดวนได้เสนอขอรับการปรับปรุงการขุดลอก 
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ห้วยสันโดษและระบบส่งน้ าแบบรางคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ระยะทางประมาณ 
๙๐๐ เมตร เพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบชลประทานที่มีอยู่   

 

รูปทื่ ๑๖  บรรยากาศการศึกษาดูงานบริเวณห้วยสันโดด 

 
 

รูปทื่ ๑๗ ท่อส่งน้ าภายในหมู่บ้าน 

 
๓) จัดประชุมเพ่ือคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์การ

คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ รวมทั้ง
จัดท าทะเบียนกลุ่มผู้ผลิตพืชเกษตรอินทรีย์  
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๔) วางแผนการผลิตและจัดท าแปลงเรียนรู้ ร่วมกันจัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตาม
ชนิดพืชที่ได้รับจัดสรร โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าแปลง
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร  

๕) ติดตามให้ค าปรึกษาและประเมินผลเบื้องต้น เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและให้ค าปรึกษา
แนะน าในประเด็นต่างๆ  

๒.๑.๔ งบประมาณ   รวมประมาณ  ๑๖.๘๐ ล้านบาท ประกอบด้วย 

๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมในพ้ืนที่  ๐.๖๐ ล้านบาท 

๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรอินทรีย์      ๓.๘๐ ล้านบาท 

๓) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการขุดลอกห้วยสันโดษและ
ระบบส่งน้ าแบบรางคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 

 

  ๑๒.๔๐ ล้านบาท 

๒.๑.๕    ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

เกษตรกรมีรายได้นอกฤดูท านาเพ่ิมขึ้นและมีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ให้เต็มศักยภาพตลอด
ทั้งป ี

 

 

๒.๒ โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดวน 

 ๒.๒.๑ หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันเกษตรกรบ้านดวนส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนรูปแบบการท าการเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์
เกือบทั้งหมดแล้ว และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งได้เข้าเป็น
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ท าให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นสามารถจ าหน่ายผ่านวิสาหกิจชุมชนฯ และ
โรงสีชุมชน ส่งผลให้มีความมั่นคงทางรายได้ในระดับหนึ่ง  อย่างไรก็ตาม การพ่ึงพา 
การจ าหน่ายสินค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นลักษณะรับผลิต (OEM) โดยใช้ยี่ห้อ
ของผู้ว่าจ้าง ท าให้ผู้บริโภคไม่รับรู้ความเป็นตัวตนของข้าวอินทรีย์จากวิสาหกิจชุมชนฯ และ
บ้านดวน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงทางรายได้ของเกษตรกรบ้านดวนในระยะยาว 

จากการลงพ้ืนที่พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถน าเสนอระบบเกษตรอินทรีย์ได้อย่างครบ
วงจร และมีบ้านต้นแบบที่เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ ประกอบกับเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ควาย 
และมีการท าเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยังไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
รายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงเห็นว่าการพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตร
อินทรีย์ที่ บ้ านดวนจะก่อให้ เกิดการสร้างตลาดให้ แก่ชุมชน  และช่วยท าให้ เกิด 
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การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งยังถือเป็นต้นแบบของการสร้างความรับรู้
ของสินค้าเกษตรอินทรีย์เมืองยโสธรทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  

บ้านดวนยังมีจุดเด่นที่ชัดเจนคือการเป็นชุมชนชีวิตแบบพ้ืนถิ่นอีสานแท้ซึ่งเป็นที่ถวิลหาของ
คนในเมืองโดยเฉพาะคนต่างชาติ โดยสถานีโทรทัศน์ ซีเอ็นเอ็น (CNN) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้ยกย่องให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าเที่ยวที่สุด ๑๗ แห่งของโลกในปี ๒๕๖๐ จากเหตุผลของความเป็นประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และธรรมชาติ ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เรียบง่าย มีเสน่ห์ และยัง
ไม่ถูกกลืนด้วยสังคมทุนนิยม การใช้บ้านดวน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร เป็นต้นแบบ (Prototype) 
ของความแท้  (Authenticity) ทั้ งในด้านวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น อีสาน (Authentic E-San 
Culture) และในด้านการท าการเกษตรแบบอินทรีย์ในระดับประเทศ (Thailand’s First 
Organic Farming Village) จะเป็นการผสมผสานแนวคิดของพ้ืนถิ่นแบบชนบทอีสานแท้ๆ 
เข้ากับวิถีเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทั้ง ๒ แนวคิดล้วนสอดคล้องกับความพอเพียง เป็นก้าวที่จะก้าว
ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยอาศัยการต่อยอดโดยให้ผู้บริโภคมาด าเนินชีวิตในวิถี
ชีวิตที่ต่างจากท่ีตัวเองได้ด าเนินอยู่ เป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่มาจากวิถีชนบท
อีสานและเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง ท าให้ไม่เพียงแต่ท าให้ผู้บริโภคที่มาเป็นเกษตรกรใน
ช่วงเวลาสั้นๆของชีวิตได้ตระหนักรู้ถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่เบียดเบียนและได้ท า
ความดีโดยสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลเกษตร
อินทรีย์ และวัฒนธรรมพื้นถ่ินอีสานอีกด้วย  

  ๒.๒.๒ วัตถุประสงค์   

๑) เพ่ือสร้างตลาดให้แก่ชุมชน และเป็นต้นแบบของการสร้างความรับรู้ของสินค้าเกษตร
อินทรีย์เมืองยโสธรทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

๒) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้วยการแสดงให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงที่มาที่
ไปที่ชัดเจนของการผลิต ความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิตของเกษตรกร รวมถึงการ
ตระหนักรู้ในคุณค่าของผลิตผลเกษตรอินทรีย์ จากการที่ให้ผู้บริโภคได้เป็นเกษตรกรเอง
โดยให้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการผลิต เริ่มจากเตรียมพ้ืนที่ การเพาะปลูก การ
ดูแลบ ารุงรักษาให้เจริญเติบโต และการเก็บเก่ียว 

๒.๒.๓ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

๑) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด 
โครงการชลประทาน จังหวัดยโสธร และเกษตรกร เป็นต้น เพ่ือร่วมกันพิจารณา
ก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดวน   โดยในเบื้องต้น 
อาจจะส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีศักยภาพ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษแ์บบใช้ 

 

 



หน้า  ๒๘ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                                เมษายน ๒๕๖๐ 

ชีวิตอยู่ร่วมกับเกษตรกรในชนบท (Farm Stay) เพ่ือสอนหลักการท าเกษตรอินทรีย์แก่
ประชาชนผู้สนใจ และให้ความรู้แก่เยาวชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างด ี

รูปทื่ ๑๘ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเกษตรกรในชนบท (Farm Stay) 

 
๒) พิจารณาก าหนดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์สินค้าของบ้านดวนให้เป็นที่รู้จักใน

รูปแบบต่างๆ ที่มีความเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ชุมชน โดย
เบื้องต้นคณะผู้ศึกษาฯ ได้ทดลองให้มีการประชาสัมพันธ์บ้านดวนผ่านเฟซบุ๊คแล้ว   

๓) จัดประชุมเพ่ือคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่เกิน ๕ ครัวเรือน เพ่ือช่วยก าหนด
รูปแบบการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเกษตรกรใน
ชนบท (Farm Stay) ที่มีความเหมาะสมส าหรับเกษตรกรแต่ละราย  

๔) ติดตามให้ค าปรึกษาและประเมินผลเบื้องต้น เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและให้ค าปรึกษา
แนะน าในประเด็นต่างๆ  

๕) จัดท าแผนที่หรือเส้นทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เช่น 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

กิจกรรม ช่วงเวลา 

กลุ่มท่ีสนใจกิจกรรมท านาแบบ
เกษตรอินทรีย์ (คนที่มีวิถีชีวิต
แบบในเมือง/คนต่างชาติ) 

- ก า ร เ ต รี ย ม พ้ื น ที่  ก า ร
เพาะปลูก การดูแลบ ารุงรักษา
ให้ เจริญ เติบโต และการเก็บ
เกี่ ยวผลผลิต  การเลี้ ย งสั ตว์ 
แบบเกษตรอินทรีย์  

- การใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตอยู่ 

 

 

ฤดูท านา/ตลอดทั้ งปี  (กรณี
ผลผลิตชนิดอื่นๆ) 



หน้า  ๒๙ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                                เมษายน ๒๕๖๐ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

กิจกรรม ช่วงเวลา 

ร่ วมกั บ เกษตรกรในชนบ ท 
(Farm Stay) 

กลุ่มคนรักสุขภาพ - การออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริม
สุ ข ภ าพ  เช่ น  เดิ น  วิ่ ง  ปั่ น
จักรยาน เป็นต้น 

- การร่วมเก็บ ปรุง และ ชิม
อาหารสุขภาพจากผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย ์

 

ตลอดทั้งปี 

กลุ่มครอบครัวที่สนใจการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

- การพักผ่อนและร่วมกิจกรรม
แบบใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้าน 
(Home Stay)  

ตลอดทั้งปี 

กลุ่มศึกษาดูงานจาก
สถาบันการศึกษา/การฝึกอบรม 

 

- แปลงทดลอง แปลงสาธิตการ
ท าเกษตรอินทรีย์ 

- ตัวอย่างกิจกรรมตาม ๓ ข้อที่
กล่าวข้างต้น 

ตลอดทั้งปี 

   

 

๑.๑.๓ งบประมาณ   -ไม่มี- 

๑.๑.๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑) เกษตรกรและชุมชนบ้านดวนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจ าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค
โดยตรง  และการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเกษตรกร
ในชนบท (Farm Stay)  

๒) ประชาชนมีความตระหนักและเข้าใจถึงความแตกต่างของสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น  

๓) บ้านดวนและจังหวัดยโสธรเป็นที่รู้จักในตลาดเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศเพ่ิมข้ึน  

 

 
คณะผู้จัดท ากลุ่มที่ ๒ 

ผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ 
ในระบบราชการไทยรุ่น ๒๒ 


