
การเพิ่มศักยภาพและ 
ความยั่งยืนในการปลูกข้าวอินทรีย์ 
ด้านปลายน้้า  
(การตลาด/การจ้าหน่าย) 

จังหวัดยโสธร 

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม ่
ในราชการไทย รุ่นที่ 22 



 ข้อมูลการน้าเสนอ 

2. วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม/ศักยภาพ  
SWOT Analysis 

1.เรียนรู้และเข้าใจชุมชน
สวนธรรมร่วมใจ  

บ้านม่วงไข่ 

4. ข้อเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหา (ปลายน้้า) 

3. ความต้องการชุมชน  

5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส้าหรับ
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในกระบวนการท้างาน  



 1. เรียนรู้และเข้าใจชุมชนสวนธรรมร่วมใจ บ้านม่วงไข ่

มีความสมัครใจในการรวมกลุม  
และตองรวมกลมุออมสวัสดิการ 

กองบุญหนุนเกื้อ 

ปฏิบัติ ตนตามหลักศีล ๕ 

ท้าการผลิตในระบบ 
เกษตรอินทรีย ์

ลักษณะของกลุ่ม 

หลักการ/คุณค่า 

. 

องค์ความรู้
เกษตร
อินทรีย์ 

. 

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

. 

คณุคา่ของ
ข้าวและ
ศกัดิ์ศรีของ
ชาวนา 



 
กิจกรรมของ
ชุมชนสวนธรรม
ร่วมใจ/ 
ศูนย์การเรียนรู้
กลุ่มข้าวคุณค่า
ชาวนาคุณธรรม 

- ธนาคาร
เมล็ดพันธ์
ข้าว 

- ข้าวเปลือก
อินทรีย์ 
-โรงสีข้าว
คุณธรรม 
-การคัดข้าว
บรรจุถุง 



 
กิจกรรมของ
ชุมชนสวนธรรม
ร่วมใจ/ 
ศูนย์การเรียนรู้
กลุ่มข้าวคุณค่า
ชาวนาคุณธรรม 

- ข้าวบรรจุถุงพลาสติก
ด้วยระบบสุญญากาศ 

- ชาข้าวอินทรีย์คั่ว 



กิจกรรมของชุมชนสวนธรรมร่วมใจ/ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม 

องค์ประกอบของศูนย์ฯ 
- โรงปุ๋ยอินทรีย์ 
- แปลงเกษตรอินทรีย์ 
- ใบรับรองเกษตรอินทรีย์ 



กิจกรรมของชุมชนสวนธรรมร่วมใจ/ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม 

วิทยากรชุมชน 

ศูนย์ไทบ้านอโรคยา 
สมาชิกชาวนาคุณธรรม 

หลักธรรมน้าใจ 



 2. SWOT Analysis ของกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม 

S trengths 

- ผู้น ามี passion และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
- องค์ความรู้และความเช่ียวชาญเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
- แหล่งเรียนรู้การท าเกษตรอินทรีย์ 
- ผลผลิตมีมาตรฐานและมีได้รับการ certified 

W eaknesses 

O pportunities 

T hreats 

- ขาดแคลนแรงงานในการผลิตและการบรรจุ 
- ไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยลดการใช้แรงงานคน 
- การบริหารงานยังเป็นลักษณะครอบครัว 
- ขาดแผนการด าเนินงานและทิศทางที่ชัดเจน 

- การสนับสนุนการหน่วยงานภาครัฐให้ยโสธรเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ 
- กระแสการบริโภคอาหารสุขภาพรวมถึงผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 
- ความน่าเชื่อถือกระบวนการผลิตและมาตรฐานการรับรอง 

- มีผู้ผลิตข้าวอินทรีย์จ านวนมากในจังหวัดแถบภาคอีสาน เช่น สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี อุดรธานี มหาสารคาม เป็นต้น ซึ่งเป็นคู่แข่งของยโสธร  

- นโยบายของภาครัฐ เช่น การรับจ าน าช้าว 



 3. ความต้องการของชุมชน 

ปลดภาระหนี้ เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
เพื่อถ่ายทอดความรู้ 

ขยายเครือข่ายกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนา
คุณธรรม 



 4. ข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหา (ด้านปลายน้้า) 



ตลาดข้าวอินทรีย์ 

Position ของข้าวอินทรีย์ 
 

• สินค้ามีคุณภาพสูง ปลอดภัยจากสารเคมี 
• มีราคาสูง 
• Niche Market 
• ผู้บริโภคยอมจ่ายเงินแพง 

ข้าวอินทรีย์ 

ลักษณะกลุ่มตลาดเป้าหมายข้าวอินทรีย์ 
 

• กลุ่มผู้บริโภคข้าวหอมมะลิใน กทม. 
• ใส่ใจต่อสุขภาพและอาหาร 
• มีรายได้สูง 
• กลุ่มครอบครัวท่ีใส่ใจต่อสุขภาพ  

Price 

Quality 



ข้าว organic 
ลูกค้าใน กทม และ 

เมืองใหญ่ 

 
แนวคิดการตลาด 
ข้าว organic 
ยโสธร 

Product 
• Package  cover เป็นผ้าหรือกระดาษ -> Premium 
• Size หลากหลาย  

  2-5 kg. การบริโภคในครัวเรือน 
  0.25-0.5 kg ของช าร่วยแต่งงาน corporate gift 
    

Place 
• ผู้ประกอบการร้านอาหาร เช่น 

โรงแรม 4-5 ดาว chainร้านอาหาร 
+ เพิ่มชื่อใน menu organic 
ยโสธร 

• Stand alone shop + Rice cafe  
ตามเส้นทางท่องเที่ยวส าคัญ เช่น 
เขาใหญ่  

• งาน Expo เช่น Wedding ของ
ช าร่วย ของที่ระลึก 

• Organic rice truck (คล้าย Food 
truck) สีข้าวเปลือกเป็นขา้วสาร  
    

Price 
• ราคาตามผลิตภัณฑ์

และกลุ่มเป้าหมาย 
    

การสร้าง Brand ข้าว Organic ยโสธร 
          
 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
(IMC: Integrated Marketing Communication)   



 
แนวคิดการสร้างตรา
สินค้า (Branding)  
ข้าว organic ยโสธร 
และการสื่อสารทาง
การตลาด 

• สร้างความรับรู้ถึงยโสธรเมืองต้นแบบเกษตรอินทรีย์ 
• สร้างการจดจ้าของข้าว organic ยโสธร กับข้าวพื้นท่ีอื่นใน

ภาคอีสาน (เช่น สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ เป็นต้น) 
• การกลับมาซื้อซ้้า 
• เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว 

การสร้างตราสินค้า  
ข้าว organic ยโสธร 

การสื่อสาร 

การสร้างความแตกต่าง 

-ตราสินค้า Yasothon Premium 
-  การสื่อสารการไม่รมยาข้าวสาร 
organic 
- การแถมข้าวถุงเล็ก สร้างความ
ประทับใจ  

การสร้างคุณค่าเพิ่ม 

- การสีข้าวสด (display 
การสีข้าว) + การสื่อสารไม่
มีการรมยา 
-  ข้าวหอมมะลิ หุงแล้วไม่
เสียหาย (บูด) เหมือนข้าว
ท่ัวไป  

กลยุทธ์การสื่อสาร 

- Sticker ผ่าน line 
application theme 
organic ยโสธร  
-  Blogger ท า review  
ข้าว organic 



สรุปกรอบ
ด้าเนินการ 
(Implementation) 
 
- ช่องทางการ
จ้าหน่าย (1-3)  
- การสร้าง brand 
(4-7) 

 

โครงการ/ข้อเสนอแนะ การด้าเนินการ 

1. ผู้ประกอบการร้านอาหาร และการ Co-
branding ใน Menu ข้าว organic ยโสธร 

- ติดต่อลูกค้าร้านอาหารกลุ่มเป้าหมายท่ีมีนโยบายส่งเสริมสินค้าจากชุมชม 
และ CSR + ท า co-branding ใน menu อาหาร 

2. Stand  alone shop + Rice cafe 
ท าเลท่ีมี traffic กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น 
เส้นทางขาใหญ ่

- ขอความสนับสนุนจากหน่วยงานราชการท่ีมีพื้นท่ีอยู่บริเวณที่มี traffic ของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อสร้าง shop จ าหน่ายสินค้าจากจังหวัดยโสธร 

3. เพิ่มขนาดและรูปแบบ packaging ให้ตรง
ตามตลาดลูกค้าแต่ละกลุ่ม 

- ปรับขนาดให้มีความเหมาะสม ส าหรับของช าร่วยงานแต่งงาน หรือ 
corporate gift ขนาดครัวเรือน และจัดท ารูปแบบกระเช้าข้าว organic 
-  ปรับ packaging หุ้มอีกชั้นเป็นกระดาษหรือผ้า สี earth tone เพื่อส่ือให้
เห็นถึงความเป็น premium และ organic product 

4. การสร้าง Brand Yasothon 
Premium 

- จัดการประกวดข้าวสวยยโสธร เพื่อให้รางวัลเป็นตรา Yasothon Premium 
โดยมีการเขียนตัวอักษร Yasothon Premium ใต้รูปบั้งไฟพญานาคสีเชียว 
เพื่อให้ทราบถึงว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากจังหวัดยโสธร 

5. การประชาสัมพันธ์ผ่าน line 
application โดยการท า sticker ให้ 
download  

- ร่วมกับ ททท. หรือ เอกชนท่ีให้การสนับสนุน ท า sticker line 
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว สินค้าเด่นของยโสธร เพื่อสร้าง awareness  
ต่อลูกค้าในเรื่องเอกลักษณ์ของยโสธร 

6. Review ข้าว organic ยโสธร ผ่าน 
blogger  

- ติดต่อ blogger ท่ีมีชื่อเสียง หรือ blogger ด้านท่องเท่ียว ด้านอาหาร  
ให้เข้ามาเป็นกรรมการตัดสินการประกวดข้าว organic ยโสธร พร้อมท้ังให้ 
review ข้าว organic ยโสธรท่ีได้รับ brand Yasothon premium 

7. Organic rice truck สีข้าวเปลือกเป็น
ข้าวสารพร้อมบรรจุลง package  

รถต้นแบบท่ีป็น mobile unit ในการสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร เพื่อน าไปใช้ใน
งาน event  ได ้



Value added จาก Packaging ข้าว ช่วยให้น่าซ้ือ 

Corporate gift 

ความเป็น premium 

ของช้าร่วย 

Yasothon Premium 

สินค้าคุณภาพของยโสธร 

Yasothon Premium 



 ศูนย์การเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ 

ศูนย์การเรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู ้ แหล่งท่องเทียวเชิง
นิเวศเกษตรอินทรีย ์

ข้อมูลการเรียนรู้
เกี่ยวกับการท าเกษตร
อินทรีย์และประโยชน์
การบริโภคสินค้า
เกษตรอินทรีย์ 



 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ 



 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ 



 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ 



1.โครงการเพิ่ม
ประสทิธิภาพกระบวนการ
ท างานใช้เงินลงทนุน้อย 

3.โครงการปรับปรุง
กระบวนงานและการ

ท างาน 

2.โครงการ เพื่อน
ช่วยเพื่อน เพิ่มประ

สทิธภาพการ
บริหารงาน 

5.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส้าหรบัแนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพในกระบวนการท้างาน 



แปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 



แปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 



แปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 



ปลดหนี ้
รายได้เพิ่ม 

โครงการที่เสนอแนะ 
ส้าหรับปลายน้้า 

จุดแข็ง/โอกาส 

ยุทธศาสตร์ ๑ สร้างกระแสการบัรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย ์
ยุทธศาสตร์ ๔  เพิ่มตลาดและช่องทางการจ้าหน่ายในและต่างประเทศ 

ความต้องการชุมชน 



ยุทธศาสตร์ ๓ เพิ่มความสามารถในการับซื้อและส่งเสริมการแปรรูปเพิม่มูลค่า 
                  ผลผลิตเกษตรอินทรีย ์

ชุมชนเติบโต
อย่างยั่งยืน 

ความต้องการชุมชน ปลดหนี้ 
รายได้เพิ่ม 
ลดรายจ่าย 

โครงการที่ 
เสนอแนะเพิ่มเติม 

จุดอ่อน/โอกาส 



เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

        ปัจจัยสู่ความส้าเร็จ 

จุดอ่อน 

โครงการ
เพ่ิมเติม 

ลดรายจ่าย/
เพ่ิมรายได้ 

จุดแข็ง/
โอกาส 

เพิ่มรายได ้

โครงการท่ี
เสนอแนะ 



  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ 
ในราชการไทย รุ่นที่ 22 

การเพิ่มศักยภาพและความยั่งยืนในการปลูกข้าวอินทรีย์ 
ด้านปลายน้้า (การตลาด/การจ้าหน่าย) 

จังหวัดยโสธร 

ขอบคุณครับ/ค่ะ 


