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๑. หมู่บ้านตน้น ้า: บ้านดวน   

บทสรปุผู้บริหาร (Executive Summary) 
เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ณ บ้านดวน สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

บ้านดวนตั งอยู่ ในต้าบลน ้าอ้อม อ้าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร อยู่ห่างจากตัวอ้าเภอค้อวัง            
๑๐.๗ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๖ นาที  ปัจจุบันเกษตรกรบ้านดวนส่วนใหญ่ท้าการเกษตรแบบ
เกษตรอินทรีย ์เนื่องจากมีความห่วงใยสุขภาพของตนเอง แตภ่ายหลังท้าเกษตรอินทรีย์ไปแล้วระยะหนึ่งพบว่า 
มีผลผลิตเพิ่มขึ นและมีต้นทุนการผลิตลดลงกว่าการท้าเกษตรทั่วไป นอกจากนี  ชาวบ้านบ้านดวน ผู้น้าชุมชน
และหัวหน้าส่วนราชการในพื นที่มีความสัมพันธ์อันดีและมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและนโยบายต่างๆ ของ
ภาครัฐ โดยมีการจัดตั งกองทุนต่างๆ ภายในหมู่บ้าน การจัดท้าพื นที่ส่วนกลางเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การท้า
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดท้าแปลงสาธิตการท้าเกษตรด้านต่าง ๆ เช่น ฟาร์มเห็ดนางฟ้า หมูหลุม เป็นต้น และ
การผลิตน ้าดื่มหมู่บ้านในราคาถูกเพื่อให้บริการแก่ชุมชนด้วย รวมทั งมีการจัดกิจกรรมภายในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง  

นอกจากนี  เกษตรกรบ้านดวน ยังสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่งโดยมีโรงสีชุมชนที่มี
ความสามารถในการผลิตประมาณ ๒๐๐ กก. ต่อวัน และมีเครื่องแพ็คสูญญากาศ โดยบ้านดวนมีผลิตภัณฑ์เป็น
ของตนเอง คือ ข้าวกล้องงอก แต่ยังไม่สามารถจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคได้อย่างแพร่หลายและมี
ข้อจ้ากัดในเรื่องต้นทุนการขนส่งสินค้า ท้าให้เกษตรกรบ้านดวนส่วนใหญ่จ้าเป็นต้องน้าข้าวเปลือกอินทรีย์ไป
จ้าหน่ายที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านน ้าอ้อม (วิสาหกิจชุมชนฯ) ที่มีราคารับซื อมากกว่าโรงสีเอกชน
ทั่วไป ๒-๓ บาทต่อ กก. และสามารถจ้าหน่ายข้าวอินทรีย์ทั งในประเทศและต่างประเทศได้ด้วยมาตรฐานที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล แต่การจ้าหน่ายข้าวอินทรีย์ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นลักษณะรับผลิต (OEM) ที่ใช้ยี่ห้อของ
ผู้ว่าจ้าง ท้าให้ผู้บริโภคไม่รับรู้ความเป็นตัวตนของข้าวอินทรีย์จากบ้านดวน วิสาหกิจชุมชนฯ หรือแม้กระทั่ง
จังหวัดยโสธร ส่งผลให้คณะผู้เข้าอบรมฯ จึงเห็นว่าการพึ่งพาแหล่งจ้าหน่ายข้าวผ่านวิสาหกิจชุมชนฯ อาจจะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางรายได้ของเกษตรกรบ้านดวนในระยะยาว อีกทั งยังไม่สามารถสร้างตัวตนความเป็น
จังหวัดเกษตรอินทรีย์ของยโสธรได้อย่างยั่งยืน  

ส้าหรับการใช้ประโยชน์พื นที่การเกษตรนอกฤดูท้านา พบว่าเกษตรกรยังไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างเต็มศักยภาพ ส่วนใหญ่เน้นการปลูกพืชเพื่อบ้ารุงดินและไม่จ้าเป็นต้องใช้น ้ามาก เช่น ปอเทือง เป็นต้น 
เนื่องจากน ้าที่ใช้ในช่วงนอกฤดูท้านาในปัจจุบัน จ้าเป็นต้องสูบน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ ท้าให้เกษตรกรจะมี
ต้นทุนเพิ่มขึ นและไม่คุ้มค่ากับการท้าการเกษตรนอกฤดูท้านา อย่างไรก็ตาม เกษตรกรส่วนใหญ่จะท้า
การเกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริเวณบ้าน เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวและพืชไร่จ้าพวก
มะม่วง และแตงโม เป็นต้น แต่ยังไม่สามารถจ้าหน่ายได้ในราคาที่แตกต่างจากสินค้าเกษตรทั่วไปและมีพื นที่ 
ห่างไกลจากตลาด ท้าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งอยู่ในระดับสูง   

จากการพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาเกษตรยั่งยืนไว้ในร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้ให้ความส้าคัญกับการส่งเสริมเกษตรกร
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รายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี จังหวัดยโสธร ยังได้ให้ความส้าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรหรือยโสธรโมเดลด้านเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมทั งด้านพืช ปศุสตัว์ 
และสัตว์ พร้อมผลักดันให้จังหวัดยโสธรเป็นต้นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศตลอดห่วงโซ่ เพื่อ
น้าไปสู่การพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือ “ออร์แกนิก” ของไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติและตลาดโลก ซึ่งในปี ๒๕๖๐ คาดว่าจะสามารถพัฒนาพื นที่จังหวัดยโสธรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์
เพิ่มขึ นจาก ๔๐,๐๐๐ ไร่ เป็น ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ และยังมีเป้าหมายขยายพื นที่เกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศเพิ่มขึ นไม่
น้อยกว่า ๑๐% ต่อปีด้วย  ซึ่งบ้านดวน ถือเป็นพื นที่น้าร่องของการขยายพื นที่เกษตรอินทรีย์ดังกล่าว รวมทั ง
ความต้องการของชาวบ้านดวนในการแก้ไขปัญหาระบบชลประทานในหมู่บ้าน โดยการขุดลอกห้วยสันโดษ
และระบบส่งน ้า ระยะทางประมาณ ๙๐๐ เมตร เพื่อเช่ือมต่อไปยังระบบชลประทานที่มีอยู่  เพื่อลดต้นทุนการ
ท้าเกษตรนอกฤดูท้านา ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์พื นที่ท้าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ น และ
ยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรบ้านดวนอีกด้วย นอกจากนี เกษตรกรบ้านดวน   ส่วนใหญ่มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการท้าเกษตรอินทรีย์ และสามารถน้าเสนอรูปแบบและวิธีการท้าเกษตรอินทรีย์ได้อย่างครบวงจร  
มกีารท้าเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ควาย และมีบ้านต้นแบบที่เป็นที่รู้จักใน
ต่างประเทศ  แต่ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรบ้านดวนเพิ่มขึ นจากการท้าเกษตรอินทรีย์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ดังนั น ผู้เข้าอบรมฯ กลุ่มที่ ๒ จึงได้จัดท้าข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาการเกษตรกร
อินทรีย์ของเกษตรกรบ้านดวน ที่ได้จากการลงพื นที่ส้ารวจปัญหาและความต้องการของเกษตรกร รวมทั งมี
ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการท้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดและประเทศ เพื่อให้เกษตรกรบ้านดวน
ได้รับประโยชน์จากการท้าการเกษตรอินทรย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ดังนี  

๑) โครงการสร้างสินค้าเกษตรอินทรีย์ดาวรุ่งท่ีไม่สร้างความเสี่ยง  เพื่อพิจารณาก้าหนด “พืชเกษตร
อินทรีย์ดาวรุ่ง” ที่ไม่สร้างความเสี่ยงและสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยต้องเป็นพืชที่ช่วยบ้ารุงดินและมี
ความต้องการทางตลาดอยู่ในระดับสูงพร้อมทั งพิจารณาแนวทางการจัดหาแหล่งน ้าที่มีต้นทุนต่้าให้แก่
เกษตรกร  เพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกในช่วงนอกฤดูท้านา ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรและชุมชนบ้านดวนมีรายได้
จากการท้าเกษตรอินทรีย์และมีการใช้ประโยชน์ในพื นที่ให้เต็มศักยภาพตลอดทั งปี    

๒) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ท่ีบ้านดวน เพื่อสร้างตลาดให้แก่ชุมชน และเป็น
ต้นแบบของการสร้างความรับรู้ของสินค้าเกษตรอินทรีย์เมืองยโสธรทั งห่วงโซ่อุปทาน (value chain) ซึ่งจะ
ช่วยให้เกษตรกรและชุมชนบ้านดวนมีรายได้เพิ่มขึ นจากการจ้าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง และการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเกษตรกรในชนบท (Farm Stay) รวมทั งยังท้าให้   
บ้านดวนและจังหวัดยโสธรเป็นที่รู้จักในตลาดเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศเพิ่มขึ นอีกด้วย  
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เกษตรอินทรีย์วิถยีโสธร ณ บ้านดวน สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

๑. บ้านดวน  

๑.๑  ข้อมูลท่ัวไป  

๑.๑.๑ ท่ีตั ง  บ้านดวน เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในต้าบลน้้าอ้อม อ้าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
อยู่ห่างจากตัวอ้าเภอค้อวัง ๑๐.๗ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๖ นาที  อยู่ห่างจาก
ตัวจังหวัดยโสธร ๖๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑ ช่ัวโมง ๗ นาที และอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ๕๗๕ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๗ ช่ัวโมง ๑๕ นาที การเดินทาง
จากถนนมิตรภาพโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท) เข้าสู่อ้าเภอเมือง
ยโสธร เลี้ยวเข้าสู่อ้าเภอมหาชนะชัยด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘๓ และใช้ถนน
หมายเลข ๒๓๕๑ เข้าสู่อ้าเภอค้อวัง ซึ่งบ้านดวน ต้าบลน้้าอ้อมจะอยู่ก่อนถึงตัวอ้าเภอ  

๑.๑.๒ อาณาเขต  บ้านดวน หมู่ที่ ๗ เป็น ๑ ใน ๑๒ ของหมู่บ้านของต้าบลน้้าอ้อม ต้าบลน้้าอ้อม
ทั้งต้าบลมีองค์การบรหิารส่วนต้าบลน้้าอ้อม เป็นหน่วยงานบรหิารงานส่วนท้องถ่ิน และอยู่
ภายใต้การปกครองของอ้าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร  โดยอ้าเภอค้อวังมีอาณาเขตติดกับ
อ้าเภอและจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้   

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

ทิศใต้  ติดต่อกับ อ้าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ้าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ้าเภอราศีไศล จังหวัดศรสีะเกษ 

                           

๑.๑.๓ ประวัติศาสตร์ กิ่งอ้าเภอค้อวังได้ถูกจัดตั้งข้ึนโดยแยกจากอ้าเภอมหาชนะชัย เมื่อครั้ง 
การยกฐานะอ้าเภอยโสธรข้ึนเป็นจังหวัดยโสธรในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งมีประวัติความเป็นมา



๔๓ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

ย้อนไปถึงช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร ์ซึง่ 
โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง เมืองมหาชนะชัย ข้ึนในวันแรม ๑๑ ค้่า เดือน ๑๒ ปีกุน เบญจศก  
จ.ศ. ๑๒๒๕ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๐๖) ที่บ้านเวินชัย (ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ ๕ บ้านผือฮี) เนื่องจาก
มีท้าเลเหมาะสม และมีแม่น้้าชี ไหลผ่านสะดวกแก่การคมนาคมทางเรือ โดยให้เป็นแขวง
เมืองข้ึนต่อเมืองอุบลราชธานี ซึ่งต่อมาได้มีการน้าระบบมณฑลเทศาภิบาล คือ ระบบแบ่ง
เขตการปกครองส่วนภูมิภาคในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่ม
ข้ึนในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยพระราชด้าริของสมเด็จกรมพระยาด้ารงราชานุภาพที่มีการใช้มา
จนถึงสมัยช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประมาณ ๗ ปี เมืองมหาชนะชัยก็ยังคงสถานะเป็น
เมืองอยู่ภายใต้มณฑลอุบล (มณฑลลาวกาว) ซึ่งในภายหลังจึงได้ถูกลดฐานะเป็นอ้าเภอหนึ่ง
ในจังห วัดอุบลราชธานี  ภายหลั งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่ อมีการตรา
พระราชบัญญัติการบริหารราชการส่วนภูมิภาค พุทธศักราช ๒๔๗๖ ข้ึน และเมื่อครั้งมีการ
จัดต้ังจังหวัดยโสธรในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ กิ่งอ้าเภอค้อวังจึงได้แยกออกมาจากอ้าเภอมหาชนะ
ชัยเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน และภายหลังจากนั้นจึงได้รับการยก
ฐานะข้ึนเป็นอ้าเภอค้อวัง เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๒ แบ่งเขตการปกครองอ้าเภอเป็น 
๔ ต้าบล คือ ต้าบลกุดน้้าใส ต้าบลน้้า อ้อม ต้าบลค้อวัง และต้าบลฟ้าห่วน จนถึงปัจจุบัน 

บ้านดวน แต่เดิมสัญนิษฐานว่ามีช่ือเดิมคือ บ้านล้าดวน เนื่องจากมีต้นดอกล้าดวนข้ึนอยู่
มากในพื้นที่ ซึ่งยังสามารถพบเห็นได้ในปัจจุบัน ก่อตั้งข้ึนในราวปี พ.ศ. ๒๓๐๐ โดยพราน
ปั้น ซึ่งต่อมาได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก วัดที่เป็นศูนย์รวมใจหลักของชาวบ้าน คือวัดศรี
ส้าราญ ดังจะเห็นได้จากมีการสร้างเจดีย์ครอบพระธาตุเดิม (สมัยรัชกาลที่ ๔) เอาไว้ ซึ่งเห็น
เป็นจุดหมายตา (Landmark) ที่ส้าคัญ อีกทั้งยังมีการใช้พื้นที่ภายในวัดท้ากิจกรรมการ
พัฒนาอาชีพต่างๆ เช่น สอนการเพาะข้าวกล้องงอก สอนการเพาะเลี้ยงไหม เป็นต้น 
นอกจากนี้ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของบ้านดวน เป็นสังคมชนบทตามแบบวิถีของ 
ชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวคือ ใช้ภาษาถ่ินเป็นภาษาพูด มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ จนเป็นเอกลักษณ์ของถ่ิน  

ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยอิสาน นับ ถือศาสนาพุทธเกือบทั้งหมด มีบางส่วนนับถือ
ศาสนาคริสต์ มีความสมัครสมานสามัคคี ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส้าคัญ ได้แก่ 
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแข่งเรือ ประเพณีลอยกระทงท้าบุญตักบาตร ฟัง  ธรรมในวัน
ส้าคัญ ๆ ทางพระพุทธศาสนาและวันธรรมสวนะ นอกจากนี้ยังมีศิลปะการละเล่นที่สืบทอด
มา จนถึงปัจจุบัน เช่น ร้ากลอน ร้าเซิ้งบั้งไฟ การด้ารงชีวิตของประชากรในท้องถ่ินยังยึดถือ
ปฏิบัติตามประเพณี “ฮีตสิบสองคองสิบสี่” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นชาติ
เก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมานาน เป็น เอกลักษณ์ของชาติและท้องถ่ิน และมีส่วนช่วยให้ชาติ
ด้ารงความเป็นชาติของตนอยู่ตลอดไป ฮีตสิบสอง มา จากค้าสองค้า คือ ฮีต หรือ จารีต ซึ่ง
หมายถึง ความประพฤติ ธรรมเนียม ประเพณี ความประพฤติที่ดี และ  ค้าว่า สิบสอง 

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%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
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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B5
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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2440
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


๔๔ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

หมายถึง สิบสองเดือน ดังนั้นฮีตสิบสองจึงหมายถึงประเพณีที่ประชาชนในภาคอีสานปฏิบัติ 
กันมาในโอกาสต่าง ๆ ทั้งสิบสองเดือนของแต่ละปี เป็นการผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับ
เรื่องผีและพิธีกรรม ทางการเกษตร เข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ส่วน คองสิบสี่ เป็นค้า
และข้อปฏิบัติคู่กับฮีตสิบสอง มาจากค้าสองค้า คือ คอง หรือ ครรลอง ซึ่งหมายถึง ธรรม
เนียมประเพณี หรือแนวทาง และค้าว่า สิบสี่ หมายถึง ข้อวัตรหรือแนวทางปฏิบัติสิบสี่ข้อ
ของแต่ละคอง ดังนั้นคองสิบสี่จึง หมายถึง ข้อวัตรหรือแนวทางหรือหลักปฏิบัติที่ประชาชน
ทุกระดับ นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ผู้มีหน้าที่ ปกครองบ้านเมือง พระสงฆ์ และคนธรรมดา
สามัญพึงปฏิบัติสิบสี่ข้อ  

๑.๑.๔ สภาพพ้ืนท่ี  สภาพดินของอ้าเภอค้อวังโดยทั่วไป ดินบริเวณนี้เป็นดินชุดร้อยเอ็ด เป็นดินลึก
มาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาล ดิน
ล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนทราย อาจพบช้ันดินร่วนปนดินเหนียวหรือ
ดินเหนียว สีเทาปนน้้าตาลอ่อน หรือเทาปนชมพู พบจุดปะสีน้้าตาลปนเหลืองหรือน้้าตาล
ปนแดงตลอด มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ความสามารถในการระบายน้้าค่อนข้างต่้า การไหล
บ่าของน้้าผิวดินช้า การซึมผ่านได้ของน้้าปานกลางถึงช้า พื้นที่จึงมีความเหมาะสมต่อการท้า
การเกษตรจ้าพวกพืชไร่ ผัก นาข้าว โดยอาศัยน้้าฝน หรือระบบชลประทาน และเหมาะ
ส้าหรับการตั้งถ่ินฐานเนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องน้้าท่วมชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒  ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมท่ีส าคัญ   

๑.๒.๑ ประชากรและโครงสร้างประชากร   ประมาณ ๙๔ ครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ย ๔๗,๕๔๕ 
บาทต่อคนต่อปี ประชากรมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท จ้านวน ๗๓ ครัวเรือน 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงานร้อยละ ๕๓.๒ รองลงมาอยู่ในวัยเรียนร้อยละ ๒๕.๓ 
โดยอยู่ในวัยผู้สูงอายุร้อยละ ๑๔.๕  



๔๕ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

๑.๒.๒ การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรประมาณ ๑,๕๔๗  ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่
สวนประมาณ ๑๒๐ ไร่ 

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

๑.๒.๔ แหล่งน้ าในพ้ืนท่ี ส่วนใหญ่เป็นบ่อปลาในนาข้าว ๙๕ แห่ง บ่อบาดาล ๔ แห่ง สระน้้า
สาธารณะ ๒ แห่ง และล้าห้วย ๑ แห่ง 

แหล่งน ้าธรรมชาติของบ้านดวน 

 
ความอุดมสมบูรณ์ของบ้านดวน เป็นที่อยู่ของนกหลายชนิด 

 
 

๒. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย  

๒.๑ เกษตรกรบ้านดวน  

๒.๑.๑ ปัจจุบันเกษตรกรบ้านดวน ๗๘ ครัวเรือน (๘๓%) ได้เปลี่ยนรูปแบบการเกษตรเป็น
เกษตรอินทรีย์เกือบทั งหมดแล้ว มีเพียง ๑๖ ครัวเรือน (๑๔%) ที่ยังอยู่ระหว่างลงทะเบียน
เป็นเกษตรอินทรีย์ จากการลงพื นที่เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เริ่มต้นเข้าสู่การท้าเกษตร
อินทรีย ์เนื่องจากมีความห่วงใยสุขภาพของตนเองเป็นล้าดับแรก ภายหลังท้าเกษตรอินทรีย์
ไปแล้วระยะหนึ่งพบว่า มีผลผลิตเพิ่มขึ นและมีต้นทุนการผลิตลดลงกว่าการท้าเกษตรทั่วไป 
เนื่องจากเกษตรกรมีความรู้ในการท้าปุ๋ยอินทรีย์และน ้าหมักชีวภาพส้าหรับใช้ในครัวเรือน 



๔๖ 
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๒.๑.๒ กระบวนการท้าเกษตรอินทรีย์ของบ้านดวน ไม่มีการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ แต่น้าหลัก
คิดกระบวนการท้าเกษตรแบบดั งเดิมมาประยุกต์ใช้ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าใจกันดีว่า
การท้าเกษตรอินทรีย์จะเพิ่มขั นตอนการท้าปุ๋ยธรรมชาติ และการก้าจัดวัชพืชรวมถึงศัตรู
ข้าวแบบดั งเดิม เช่น การยิงลูกหินใส่ถังโลหะให้เสียงดังเพื่อไล่นก การปลูกต้นดาวเรืองแซม
แปลงผักสวนครัวเพื่อขับไล่แมลง เป็นต้น    

๒.๑.๓ นอกจากนี  ชาวบ้านบ้านดวนยังนิยมท้าการเกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวและพืชไร่ เช่น มะม่วง แตงโม เป็นต้น  การเลี ยงสัตว์ 
เช่น กบ ปลา หมู ไก่ไข่ ไก่เนื อ เป็นต้น นอกจากนี  บ้านดวนเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีการอนุรักษ์
ควาย เพื่อน้ามูลควายไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ไม่นิยมใช้ควายท้านา 
เนื่องจากมีการใช้เครื่องจักรสมัยใหม่ 

                 การเลี ยงกบกลางแปลงผัก                     การเลี ยงปลาในนาข้าว 

     
๒.๑.๔ อย่างไรก็ตาม จากการลงพื นที่พบว่าเกษตรกรสามารถหารายได้เพิ่มขึ นจากการเลี ยงสัตว์ 

เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดท้าให้ผู้รับซื อเข้ามารับซื อในพื นที่  ในขณะที่การปลูกพืช
สวนครัวและพืชไร่ ยังไม่สามารถจ้าหน่ายได้ในราคาที่แตกต่างจากสินค้าเกษตรทั่วไป อีกทั ง
ยังอยู่ห่างไกลจากตลาด ท้าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีการท้าเกษตร/หัตถกรรมนอกฤดู
ท้านาท่ีช่วยสร้างรายได้นอกฤดูกาลท้านาอย่างจริงจัง และส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชเพื่อ
บ้ารุงดิน เช่น ปอเทือง เป็นต้น  

๒.๑.๕ การเข้าถึงแหล่งพันธุ์ข้าว ส่วนหนึ่งใช้พันธ์ุข้าวที่แบ่งจากการขายเพื่อใช้ในการเพาะปลูก
ต่อไป แต่พบว่าข้าวมีการกลายพันธ์ุเมื่อใช้ต่อเนื่องไป ๒ - ๓ ปี จึงจ้าเป็นต้องซื อพันธ์ุข้าว
จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรยั่งยืนน ้าอ้อม ท้าให้มีการคัดสรรพันธ์ุข้าว มีธนาคารเมล็ดพันธ์ุ 
ซึ่งเป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนและซื อขายพันธ์ุข้าวในพื นที่ 

๒.๑.๖ การพ่ึงพาตนเอง   

 เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ น ้าหมักชีวภาพใช้ใน
ครัวเรือนได้เอง มีปราชญ์ชาวบ้าน หมอดิน  เกษตรกรต้นแบบ (นางพิมพา มุ่งงาม) 
และมีการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนท่ีเหนียวแน่น เพื่อด้าเนินการในรูปแบบกองทุน 
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ต่างๆ1 ตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งจากการลงพื นที่ พบว่า บ้านดวนมีการจัดท้าพื นที่
ส่วนกลางเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การท้าเศรษฐกิจพอเพียง และมีการจัดท้าแปลงสาธิต
การท้าเกษตรด้านต่าง ๆ เช่น ฟาร์มเห็ดนางฟ้า หมูหลุม เป็นต้น นอกจากนี  ยังมีการ
ผลิตน ้าดื่มหมู่บ้านในราคาถูกเพื่อให้บริการแก่ชุมชนด้วย  

 นอกจากนี  ชุมชนบ้านดวนยังมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้น้าในพื นท่ีอย่างใกล้ชิด ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย และส่วนราชการในพื นที่ต่าง ๆ ได้แก่ นายอ้าเภอ เกษตร
อ้าเภอ เกษตรจังหวัด สาธารณสุข  ซึ่งจากการลงพื นที่ พบว่า ผู้อ้านวยการและผู้น้า
ส่วนราชการในพื นที่ได้ลงพื นที่ร่วมกันกับคณะท้างานตลอดเวลา และสามารถให้ข้อมูล 
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  

๒.๑.๗ การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ชุมชนบ้านดวนมีโรงสีชุมชนและมีเครื่องแพ็ค
สูญญากาศ โดยผลิตได้แต่ข้าวกล้องงอกและมีความสามารถในการผลิตประมาณ ๒๐๐ กก. 
ต่อวัน อย่างไรก็ตาม ชุมชนยังมีปัญหาในการจ้าหน่ายข้าวให้ถึงมือผู้บริโภค ท้าให้เกษตรกร
บ้านดวนส่วนใหญ่จ้าเป็นต้องน้าข้าวเปลือกอินทรีย์ไปจ้าหน่ายที่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืนบ้านน ้าอ้อม (วิสาหกิจชุมชนฯ) มีราคารับซื อมากกว่าโรงสีเอกชนทั่วไป 
๒-๓ บาทต่อ กก. 

โรงสีชุมชนบ้านดวน 

 
นอกจากนี  เกษตรกรบ้านดวน ส่วนใหญ่เช่าเครื่องไถกลบตอซังข้าวแบบฐานไถหัวหมูจาก
วิสาหกิจฯ  แต่ยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเครื่องหยอดข้าว ซึ่งสามารถลดจ้านวนเมล็ดพันธ์ุ
จากเดิม ๓๐ กก. ต่อไร่เป็น ๑๐ กก. ต่อไร่ เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนฯ ยังมีเครื่องดังกล่าว
จ้านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกที่มีความต้องการเครื่องจักรพร้อมๆ กัน   

เครื่องจักรกลติดหางรถไถ เช่น เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว และเครื่องไถกลบตอซังข้าว 

                                                             
1   มีกองทุนชุมชนท่ีส้าคัญ เช่น กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดวน กองทุนหมู่บ้าน กองทุนปุ๋ย

อินทรีย์และเมล็ดพันธ์ กองทุนผู้เลี ยงโค เป็นต้น โดย ณ ปัจจุบันหมู่บ้านมีเงินกองทุนรวมประมาณ 5 ล้านบาท แต่ไม่สามารถใช้ใน
การจัดหาเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากจ้าเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน  
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๒.๒ วิสาหกิจชุมชนฯ  

๒.๒.๑ วิสาหกิจชุมชนฯ ประกอบด้วยสมาชิกจากต้าบลน ้าอ้อม อ้าเภอค้อวัง ต้าบลผือฮี อ้าเภอ
มหาชนะชัย และต้าบลดงแคนใหญ่ อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว  ก่อตั งขึ นเมื่อปี ๒๕๔๒ จาก
กระบวนการเรียนรู้ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
ภายใต้ความร่วมมือ ๓ ฝ่าย ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มูลนิธิหมู่บ้าน และองค์การพัฒนาสหประชาชาติ (UNDP) โดยวิสาหกิจชุมชนฯ 
ประกอบด้วย 

 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิสาหกิจ จ้านวน ๑๒ ราย 

 ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จ้านวน ๒ ราย 

 คณะกรรมการตรวจรับรองภายในจ้านวน ๗๓ ราย 

 สมาชิก/ผู้ถือหุ้น ๙๓๙ ราย  กลุ่มกิตติมศักดิ์ ๓๘ ราย/กลุ่ม รวมทั งหมด ๙๗๕ ราย  
โดยเกษตรกรบ้านดวนกว่าร้อยละ ๘๐ เป็นสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนฯ  

ทั งนี  การสมัครเข้าเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ จ้าเป็นต้องต้องผ่านการอบรม สอบผ่าน
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ รวมทั งต้องลงหุ้นตามระเบียบ
และข้อบังคับที่วิสาหกิจชุมชนฯ ก้าหนดไว้  

๒.๒.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ของวิสาหกิจชุมชนฯ ท่ีส้าคัญ เช่น โรงสีอินทรีย์ – แฟร์เทรด   
เครื่องกะเทาะเปลือกข้าว เครื่องเย็บกระสอบ เครื่องคัดแยกสีข้าว โรงบรรจุภัณฑ์ โรงผลิต
ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด โรงคัดพันธ์ุข้าวอินทรีย์ อาคารศูนย์การเรียน /โรงคัด และอาคาร
ส้านักงานเครือข่ายฯ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ ICT ต้าบลน ้าอ้อม ร้านจ้าหน่ายสินค้า เป็นต้น 
โดยปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดซื อเครื่องขัดขาว และเครื่องคัด
แยก Sorter เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตข้าวขาวอินทรีย์  
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                      เครื่องสีข้าวอินทรีย์                                                 เครื่องคัดแยกสีข้าว 

      
๒.๒.๓ ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนฯ    

 วิสาหกิจชุมชนฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล เช่น มาตรฐาน 
BCS GmbH,  CERES GmbH,  USD และ NOP  เป็นต้น และเข้าเป็นสมาชิกระบบ
การค้าแบบยุติธรรมหรือแฟร์เทรด Fairtrade ท้าให้สามารถจ้าหน่ายข้าวอินทรีย์ไปยัง
ตลาดต่างประเทศในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมทั งกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่ให้การยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ดังกล่าว โดยปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนฯ 
อยู่ระหว่างการขอรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยาย
ตลาดจีน  ส้าหรับตลาดภายในประเทศ ที่ผ่านมาวิสาหกิจชุมชนฯ ได้จ้าหน่ายข้าว
อินทรีย์ในลักษณะรับผลิต (OEM) ภายใต้ย่ีห้อ My Choice โดยอยู่ระหว่างการพัฒนา
ยี่ห้อเป็นของตนเองได้แก่ ตราขวัญน ้าอ้อม   

ทั งนี  ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถรองรับผลผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ได้ประมาณ 
๑,๔๐๐ ตัน/ปี จากข้อจ้ากัดของเงินทุนและยุ้งฉาง และยังมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม จากการลงพื นที่ 
พบว่า การจ้าหน่ายสินค้าทั งภายในและภายนอกประเทศเป็นลักษณะผู้ รับจ้างผลิต 
(OEM) โดยใช้ยี่ห้อของผู้ว่าจ้าง ท้าให้ผู้บริโภคไม่รับรู้ความเป็นตัวตนของข้าวอินทรีย์
จากวิสาหกิจชุมชนฯ   

 นอกจากนี  วิสาหกิจชุมชนฯ ได้ท้าหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เรื่องเกษตร
อินทรีย์และการบริหารจัดการต่างๆ ให้แก่สมาชิก โดยได้น้าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการท้าเกษตรอินทรีย์ เช่น เครื่องหยอดเมล็ด
พันธ์ุ เครื่องไถตอซัง เป็นต้น โดยการจัดจ้าหน่ายเครื่องจักรราคาสมาชิกและให้เช่า
เครื่องจักรสมัยใหม่เป็นรายวัน แต่ยังมีปริมาณเครื่องจักรไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของสมาชิก รวมทั งยังมีโครงการรับจ้างปลูกข้าวให้แก่สมาชิกที่ไม่มีความพร้อมในการ
ปลูกข้าวเองด้วย  
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๓. การวิเคราะห์ SWOT Analysis  

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเข้าใจในกระบวนการ

ท้าเกษตรอินทรีย์ และท้าเกษตรอินทรีย์ตามวิถี
ดั งเดิม รวมทั งมีความตระหนักเรื่องสุขภาพที่ดี
ของตนเอง 

- เกษตรกรมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย ์ 

- บ้านดวนมีผู้น้าชุมชน ปราชญ์เกษตรกรและมี
เกษตรกรต้นแบบรวมทั งมีการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรในหมู่บ้าน  

- มีการจัดตั งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเรื่องเกษตร
อินทรีย ์

- มีการปลูกฝังเยาวชนตั งแต่ระดับประถมศึกษาใน
เรื่องการท้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

- มีวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ท้าให้สามารถเข้าถึง
ตลาดได ้

- ขาดผู้สืบทอดเจตนารมณ์ในการท้าเกษตรอินทรีย์ 
- การปลูกพืชนอกฤดูท้านายังไม่สามารถสร้างรายได้

เพิ่มได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการเข้าถึงแหล่ง
น ้าในปัจจุบันมีต้นทุนสูง  และยังไม่สามารถจ้าหน่าย
ได้ในราคาที่แตกต่างจากสินค้าเกษตรทั่วไป อีกทั งยัง
อยู่ห่างไกลจากตลาด 

- ขาดเงินทุน/ความคล่องตัวของเงินทุนหมุนเวียน ท้า
ให้ไม่สามารถจัดหาเครื่องมือท้าการเกษตรสมัยใหม่
มาใช้ในชุมชนได้  

- ไม่มีการท้าบัญชีครัวเรือน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่
เห็นว่าการท้าเกษตรอินทรีย์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ 
แต่จากการลงพื นที่พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมี
หนี สินครัวเรือนอยู่  

- เกษตรกรไม่มีความรู้เรื่องการตลาดและการสร้าง
ความรับรู้ให้กับผู้บริโภค ท้าให้ไม่สามารถจ้าหน่าย
ข้าวกล้องงอกที่ผลิตได้ด้วยราคาที่เหมาะสม และไม่
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ท้าให้ข้าวที่ผลิตได้
ส่วนใหญ่ต้องจ้าหน่ายผ่านวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นหลัก 

- การจ้าหน่ายข้าวเกษตรอินทรีย์ทั งภายในและ
ภายนอกประเทศเป็นลักษณะผู้รับจ้างผลิต (OEM) 
โดยใช้ยี่ห้อของผู้ว่าจ้าง ท้าให้ผู้บริโภคไม่รับรู้ความ
เป็นตัวตนของข้าวอินทรีย์จากวิสาหกิจชุมชนฯ   

โอกาส อุปสรรค 
- เกษตรอินทรีย์สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ

ยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร ท้าให้มีโอกาสที่จะ
ได้รับความช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐ เช่น  
การสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี ยต้่า เป็นต้น  

- มีการสื่อสารเพื่อปลุก/สร้างกระแสในสื่อประเภท
ต่าง ๆ ท้าให้ผู้บริโภคมีความนิยมสินค้าเกษตร
อินทรียเ์พิ่มมากขึ น  

- ผู้บริโภคทั งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความ
ห่วงใยและใส่ใจในสุขภาพของตนเองมากขึ น 
 

- ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
(Climate change)  

- ราคาข้าวเกษตรอินทรีย์อิงกับราคาข้าวทั่วไป   
- ระเบียบการท้าเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออกมีมาตรฐาน

เข้มงวด ผู้ส่งออกจ้าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขอ
การรับรองมาตรฐาน และประเทศผู้น้าเข้าอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานเพื่อกีดกันทางการค้า (Non-
Tariff barriers)   

- ผู้บริโภคไม่สามารถรับรู้ความแตกต่างของสินค้า
เกษตรอินทรีย์กับสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพ เช่น 
สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ  สินค้าไฮไดรโปรนิกส์ 
เป็นต้น  

- ข้าวเกษตรอินทรีย์ยโสธร ยังไม่เป็นที่รู้จักทั่วไป  
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๔. ข้อเสนอแนวคิด  

สถานการณ์ สิ่งท่ีต้องท้าเพ่ิม 
เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถน้าเสนอระบบเกษตรอินทรีย์ได้อย่าง
ครบวงจร และมีบ้านต้นแบบที่ เป็นที่ รู้จัก ในต่างประเทศ   
ประกอบกับเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ควาย และมีการท้าเกษตรตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม   

 สร้างตลาดให้แก่ ชุมชน เพิ่ม ช่อง
ท า ง ก า ร จ้ า ห น่ า ย เ พื่ อ ให้ ถึ ง มื อ
ผู้บริ โภคโดยตรงผ่านการสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
เว็บไซด์ เฟซบุค ฯลฯ รวมทั งเข้าร่วม
กิจกรรมของภาครัฐ    

 เพิ่ ม จ้ านวนบ้ านต้นแบบ เกษตร
อินทรีย์ เพื่อจัดท้ากิจกรรมส่งเสริมให้
เกิดการท่ อง เที่ ยว เ ชิง ธรรมชาติ  
พร้อมสร้ างความรับรู้ ของสินค้า
เกษตรอินทรีย์เมืองยโสธรทั งห่วงโซ่
อุปทาน (value chain) ตั งแต่ 
การท่อง เที่ ยวเ ชิงอนุรัก ษ์  (farm 
stay) การสอนหลักการท้าเกษตร
อินทรีย์  ร้านอาหาร โรงแรม และจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์  

พึ่งพาการจ้าหน่ายสินค้าทั งภายในและภายนอกประเทศเป็น
ลักษณะรับผลิต (OEM) โดยใช้ยี่ห้อของผู้ว่าจ้าง ท้าให้ผู้บริโภคไม่
รับรู้ความเป็นตัวตนของข้าวอินทรีย์จากวิสาหกิจชุมชนฯ และ
บ้านดวน  ในขณะที่สามารถท้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ครบวงจร 
ท้าให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตได้เท่ากับที่ใส่แรงใสใ่จ     

การปลูกพืชนอกฤดูท้านายังไม่สามารถสร้างรายได้เพิ่มได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เนื่องจากการเข้าถึงแหล่งน ้าในปัจจุบันมีต้นทุนสูง 
และยังไม่สามารถจ้าหน่ายได้ในราคาที่แตกต่างจากสินค้าเกษตร
ทั่วไป  

พิจารณาก้าหนดพืชนอกฤดูท้านา “สินค้า
เกษตรอินทรีย์ดาวรุ่งท่ีไม่สร้างความ
เสี่ยง”ที่สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกร 
โดยต้องเป็นพืชที่ช่วยบ้ารุงดินและมีความ
ต้องการทางตลาดอยู่ในระดับสูงพร้อมทั ง
พิจารณาแนวทางการจัดหาแหล่งน ้าที่มี
ต้นทุนต่้าให้แก่เกษตรกร   
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๕. แผนงาน/โครงการ 

๕.๑ โครงการสร้างสินค้าเกษตรอินทรีย์ดาวรุ่งท่ีไม่สร้างความเสี่ยง 

๕.๑.๑ หลักการและเหตุผล   

ปัจจุบันเกษตรกรบ้านดวนส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนรูปแบบการท้าการเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์
เกือบทั งหมดแล้ว และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของเกษตรอินทรีย์ รวมทั งได้เข้าเป็น
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ท้าให้ผลผลิตที่เกิดขึ นสามารถจ้าหน่ายผ่านวิสาหกิจชุมชนฯ และ
โรงสีชุมชน ส่งผลให้มีความมั่นคงทางรายได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม จากการลงพื นที่ 
พบว่าภายหลังจากฤดูท้านา เกษตรกรยังไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชเพื่อบ้ารุงดิน เช่น ปอเทือง เป็นต้น และมีเพียงการท้าเกษตรตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวและพืชไร่จ้าพวกมะม่วง 
และแตงโม เป็นต้น แต่ยังไม่สามารถจ้าหน่ายได้ในราคาที่แตกต่างจากสินค้าเกษตรทั่วไป 
อีกทั งพื นที่ยังอยู่ห่างไกลจากตลาด  นอกจากนี   การท้าเกษตรนอกฤดูท้านาในปัจจุบัน 
ยังจ้าเป็นต้องพึ่งพาแหล่งน ้าที่มีต้นทุนสูง   

ดังนั น จึงควรพิจารณาก้าหนดพืชนอกฤดูท้านา “สินค้าเกษตรอินทรีย์ดาวรุ่งที่ไม่สร้างความ
เสี่ยง” ที่สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยต้องเป็นพืชที่ช่วยบ้ารุงดินและมีความ
ต้องการทางตลาดอยู่ในระดับสูงพร้อมทั งพิจารณาแนวทางการจัดหาแหล่งน ้าที่มีต้นทุนต่้า
ให้แก่เกษตรกร   

๕.๑.๒ วัตถุประสงค์   

พิจารณาก้าหนดพืชเกษตรอินทรีย์ดาวรุ่ง เพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกในช่วงนอกฤดูท้านา ซึง่
จะช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกร และสามารถบ้ารุงรักษาดินได้ รวมทั งเพิ่มการใช้ประโยชน์ใน
พื นที่ให้เต็มศักยภาพตลอดทั งปี 

๕.๑.๓ กิจกรรมและวิธีการด้าเนินงาน 

๑) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด โครงการ
ชลประทาน จังหวัดยโสธร และเกษตรกร เป็นต้น เพื่อร่วมกันพิจารณาก้าหนดพืช
เกษตรอินทรีย์ดาวรุ่งเพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกในช่วงนอกฤดูท้านา  โดยจะต้องเป็น 
พืชที่ช่วยบ้ารุงดินและเหมาะกับสภาพพื นที่  มีความต้องการทางตลาดอยู่ในระดับสูง 
และสามารถเข้าถึงแหล่งตลาดได้    

๒) ส้ารวจพื นที่ รวมถึงระบบชลประทาน เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดหาแหล่งน ้านอกฤดู
ท้านาที่มีต้นทุนต่้า ซึ่งในเบื องต้นชาวบ้านดวนได้เสนอขอรับการปรับปรุงการขุดลอก
ห้วยสันโดษและระบบส่งน ้าแบบรางคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ระยะทางประมาณ 
๙๐๐ เมตร เพื่อเช่ือมต่อไปยังระบบชลประทานที่มีอยู่   



๕๓ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

๓) จัดประชุมเพื่อคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยจัดตั งเป็นกลุ่มผู้ผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ รวมทั ง
จัดท้าทะเบียนกลุ่มผู้ผลิตพืชเกษตรอินทรีย์  

๔) วางแผนการผลิตและจัดท้าแปลงเรียนรู้ ร่วมกันจัดท้าแปลงเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตาม
ชนิดพืชที่ได้รับจัดสรร โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการจัดท้าแปลง
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร  

๕) ติดตามให้ค้าปรึกษาและประเมินผลเบื องต้น เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและให้ค้าปรึกษา
แนะน้าในประเด็นต่างๆ  

๕.๑.๔ งบประมาณ   รวมประมาณ  ๑๖.๘๐ ล้านบาท ประกอบด้วย 

๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมในพื นที่  ๐.๖๐ ล้านบาท 

๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าแปลงเรียนรู้เกษตรอินทรีย์      ๓.๘๐ ล้านบาท 

๓) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการขุดลอกห้วยสันโดษและ
ระบบส่งน ้าแบบรางคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 

  ๑๒.๔๐ ล้านบาท 

๕.๑.๕ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

เกษตรกรมีรายได้นอกฤดูท้านาเพิ่มขึ นและมีการใช้ประโยชน์ในพื นที่ให้เต็มศักยภาพตลอด
ทั งปี 

๕.๒ โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ท่ีบ้านดวน 

๕.๒.๑ หลักการเหตุผล  

ปัจจุบันเกษตรกรบ้านดวนส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนรูปแบบการท้าการเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์
เกือบทั งหมดแล้ว และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของเกษตรอินทรีย์ รวมทั งได้เข้าเป็น
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ท้าให้ผลผลิตที่เกิดขึ นสามารถจ้าหน่ายผ่านวิสาหกิจชุมชนฯ และ
โรงสีชุมชน ส่งผลให้มีความมั่นคงทางรายได้ในระดับหนึ่ง  อย่างไรก็ตาม การพึ่งพา 
การจ้าหน่ายสินค้าทั งภายในและภายนอกประเทศเป็นลักษณะรับผลิต (OEM) โดยใช้ยี่ห้อ
ของผู้ว่าจ้าง ท้าให้ผู้บริโภคไม่รับรู้ความเป็นตัวตนของข้าวอินทรีย์จากวิสาหกิจชุมชนฯ และ
บ้านดวน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงทางรายได้ของเกษตรกรบ้านดวนในระยะยาว 

จากการลงพื นที่พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถน้าเสนอระบบเกษตรอินทรีย์ได้อย่างครบ
วงจร และมีบ้านต้นแบบที่เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ ประกอบกับเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ควาย 
และมีการท้าเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยังไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
รายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั น จึงเห็นว่าการพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตร
อินทรีย์ที่บ้านดวนจะก่อให้เกิดการสร้างตลาดให้แก่ชุมชน และช่วยท้าให้เกิดการสื่อสาร



๕๔ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั งยังถือเป็นต้นแบบของการสร้างความรับรู้ของสินค้า
เกษตรอินทรีย์เมืองยโสธรทั งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  

๕.๒.๒ วัตถุประสงค์   

เพื่อสร้างตลาดให้แก่ชุมชน และเป็นต้นแบบของการสร้างความรับรู้ของสินค้าเกษตร
อินทรีย์เมืองยโสธรทั งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

๕.๒.๓ กิจกรรมและวิธีการด้าเนินงาน 

๑) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด 
โครงการชลประทาน จังหวัดยโสธร และเกษตรกร เป็นต้น เพื่อร่วมกันพิจารณา
ก้าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดวน   โดยในเบื องต้น 
อาจจะส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีศักยภาพ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกับเกษตรกรในชนบท (Farm Stay) เพื่อสอนหลักการท้าเกษตรอินทรีย์แก่
ประชาชนผู้สนใจ และให้ความรู้แก่เยาวชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี 

การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเกษตรกรในชนบท (Farm Stay) 

 
๒) พิจารณาก้าหนดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์สินค้าของบ้านดวนให้เป็นที่รู้จักใน

รูปแบบต่างๆ ที่มีความเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ชุมชน โดย
เบื องต้นคณะผู้ศึกษาฯ ได้ทดลองให้มีการประชาสัมพันธ์บ้านดวนผ่านเฟซบุ๊คแล้ว   

๓) จัดประชุมเพื่อคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ้านวนไม่เกิน ๕ ครัวเรือน เพื่อช่วยก้าหนด
รูปแบบการท้ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเกษตรกรใน
ชนบท (Farm Stay) ที่มีความเหมาะสมส้าหรับเกษตรกรแต่ละราย  

๔) ติดตามให้ค้าปรึกษาและประเมินผลเบื องต้น เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและให้ค้าปรึกษา
แนะน้าในประเด็นต่างๆ  



๕๕ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

๕.๒.๔ งบประมาณ   -ไม่มี- 

๕.๒.๕ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

๑) เกษตรกรและชุมชนบ้านดวนมีรายได้เพิ่มขึ นจากการจ้าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค
โดยตรง  และการท้ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเกษตรกร
ในชนบท (Farm Stay)  

๒) ประชาชนมีความตระหนักและเข้าใจถึงความแตกต่างของสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ น  

๓) บ้านดวนและจังหวัดยโสธรเป็นที่รู้จักในตลาดเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศเพิ่มขึ น  

 

  



๕๖ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

จัดท้าโดย 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง หน่วยงาน 
๑. นางภาวิณา อัศวมณีกุล นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน ระดับช้านาญการพเิศษ 
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

๒.  นางสาวอัจฉรา เข็มทองใหญ ่ นิติกร  ระดับช้านาญการ
พิเศษ 

กรมศลุกากร 

๓.  นางสาวบุญรัตน์  อาจหาญรณฤทธ์ิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ระดับช้านาญการพเิศษ 

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

๔. นางเรณุกา นิธิบุณยบด ี นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
ระดับช้านาญการพเิศษ 

กรมประมง 

๕. นายพิทักษ์ ชายสม นายสัตวแพทย ์
ระดับช้านาญการพเิศษ 

ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 

๖. นายนิพันธ์  ใหญ่อรุณ วิศวกรโยธา 
ระดับช้านาญการพเิศษ 

กรมทางหลวง 

๗.  นายภาณุวัฒน์ โทนุบล สถาปนิก  
ระดับช้านาญการพเิศษ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๘. นางศุลีพันธ์ุ  โสลันดา นักวิชาการสาธารณสุข 
ระดับช้านาญการพเิศษ 

กรมการแพทย ์

๙. นางสาวมัลลิกา เลบ็ครุฑ เภสัชกร 
ผู้ช้านาญการพิเศษ 

สภากาชาดไทย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๕๗ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

๒. หมู่บ้านตน้น ้า: บ้านโนนทรายงาม 

บทสรปุผู้บริหาร (Executive Summary)  
โครงการเพ่ิมศักยภาพเกษตรอินทรีย์ต้นทางสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

“บ้านโนนทรายงาม” เป็นกรณีศึกษาของพื นที่ต้นน ้าการปลูกข้าวอินทรีย์ ที่อยู่ในเขตอ้าเภอเมือง 
จังหวัดยโสธร ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระยะเริ่มต้น จึงมีพื นที่แปลงเกษตรอินทรีย์เพียงร้อยละ ๖.๕ มีการรวมกลุ่ม
เริ่มต้นท้าการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน และน้อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยแบ่ง
พื นที่ส้าหรับปลูกข้าว พืชผักสวนครัว ผลไม้ต่างๆ และพื นที่กรองและกักเก็บน ้า ส้าหรับ ระบบน ้าปิดเพื่อ
การเกษตรอินทรีย์ มีลักษณะพื นที่แปลงต่อเนื่องติดกันตามการชักชวนปรับเปลี่ยนไปสู่เกษตรอินทรีย์ที่มุ่งเน้น
ความบริสุทธ์ิปลอดภัยจากสารเคมี วิถีชีวิตของบ้านโนนทรายงาม เป็นชุมชนที่อบอุ่น  ถ้อยทีถ้อยอาศัย 
ช่วยเหลือ แบ่งปัน และเรียบง่าย เนื่องจากความเข้าใจในวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นก้าไรหรือ
ผลตอบแทนเป็นหลัก หากแต่มุ่งเน้นไปที่สุขภาพของตน การมีชีวิตอย่างพอเพียง การฟื้นฟูสภาวะแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์ และความปลอดภัยจากสารเคมีของผู้บริโภคเป็นส้าคัญ  

แม้ว่าจะมีจุดเริ่มต้นทางด้านแนวคิดเกษตรอินทรีย์ที่ดี แต่บ้านโนนทรายงามก็เป็นพื นที่ส่วนหนึ่งที่
ได้รับผลกระทบจากแนวคิดเกษตรสารเคมีจากยุคก่อน ที่มุ่งเน้นใช้สารเคมีที่ให้ผลอย่างรวดเร็ว แต่มีต้นทุนสูง 
จึงมีลูกหลานเกษตรกรส่วนหนึ่งทิ งบ้านเกิดไปรับจ้างท้างานในเมือง เพราะเห็นว่า รุ่นพ่อแม่มีหนี สินจากการ
ท้าเกษตร(สารเคมี) มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการช้าระหนี  และที่ส้าคัญยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า การท้า
เกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก หรืออีกส่วนหนึ่ง เกษตรกรยังคงต้องการท้าการเกษตรให้ได้
ผลตอบแทนสูง ดังนั น ความท้าทายส้าคัญของการเพิ่มพื นที่เกษตรอินทรีย์ จึงอยู่ที่การสร้างความตระหนักให้
เกษตรกรและผู้บริโภคเห็นถึงอันตรายจากเกษตรสารเคมี แนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และ
มูลค่าเพิ่มของสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเกษตรอินทรีย์ในระยะยาว  

เมื่อเรียนรู้และเข้าใจกรณีศึกษาในฐานะที่เป็นพื นที่ต้นน ้าส้าหรับการปลูกข้าวอินทรีย์แล้ว คณะผู้
ศึกษา จึงได้วิเคราะห์ข้อมูล “บ้านโนนทรายงาม” ทั งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนแล้ว เห็นสมควรที่จะต้องพัฒนา
เชิงระบบเพื่อให้เกิดการประสานพลังกัน (Synergy Development) ใน ๔ ส่วน กล่าวคือ การวางแผนเชิง
ระบบด้วยเทคโนโลยี – ผู้น้าเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ (SMART Organic Leader) – คลินิกเกษตรอินทรีย์เคลื่อนท่ี
เร็ว (One Stop Mobile Services)–มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับท้องถิ่น เพื่อให้ทั งสี่ส่วนเช่ือมโยงสนับสนุนการ
เพิ่มศักยภาพเกษตรอินทรีย์ต้นทางสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

ดังนั น เพื่อพัฒนาศักยภาพต้นน ้าของการปลูกข้าวอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์ผสมผสานอย่างยั่งยืน 
และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร คณะผู้ศึกษาจึงได้จัดท้า “โครงการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นไปที่ ๑) การวางแผนขยายเพิ่มพื นที่
เกษตรอินทรีย์ด้วยระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ ผ่านศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ที่เช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ 
ระหว่างกันในระดับต้าบล อ้าเภอ และจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) การสร้าง “ผู้น้าเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ” 



๕๘ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

(SMART Organic Leader) ให้มีความรอบรู้ทางด้านการผลิต การแปรรูปเพิ่มมูลค่า และการตลาดในยุคดิจิทัล 
พร้อมที่จะเป็นผู้น้าและถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน ๓) การสนับสนุน “คลินิกเกษตรอินทรีย์เคลื่อนที่เร็ว” 
(One Stop Mobile Services) จากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ค้าปรึกษา แนะน้า และแก้ไขปัญหา รวมถึงให้
การรับรองคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ ๔) พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับ
ท้องถ่ิน (Local Organic Standard) ตามนโยบาย ของจังหวัดให้เป็นกระบวนการที่ได้รับการยอมรับ มีขั นตอน
รวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๕๙ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

๑. สถานการณ์/ข้อเท็จจริงในพื นท่ี และการวิเคราะห์ศักยภาพของบ้านโนนทรายงาม 

บ้านโนนทรายงาม ตั งอยู่ในพื นที่หมู่ที่  ๔ ของต้าบลหนองคู อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร                
มนีายก้านแก้ว แสวงดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยบ้านโนนทรายงาม มีพื นที่ทั งหมด ๒.๑๘๗ ล้านไร่ มีประชากรรวม    
๙๐๖ คน ๑๙๐ หลังคาเรือน เป็นชาย ๔๖๘ คน และหญิง ๔๓๘ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป สภาพพื นที่บ้านโนนทรายงามส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เกษตรกรในหมู่บ้านมีการท้า
การเกษตรในลักษณะเป็นผืนใหญ่ติดกัน โดยสร้างแนวคันกั นดินแบ่งเป็นแปลงๆ ซึ่งเจ้าของแปลงจะอาศัยอยู่
ในหมู่บ้านละแวกใกล้เคียง  

 แหล่งน ้าสาธารณะประโยชน์ของบ้านโนนทรายงามมีน้อย โดยทั่วไปเป็นห้วย และหนองน ้า ได้แก่ 
ล้าห้วยกุ่ม หนองเดือนห้า หนองหลวง และหนองฝาย จึงเป็นโอกาสในการใช้แหล่งน ้าระบบปิด ส่วนน ้าที่ใช้
เพื่อท้าเกษตรอินทรีย์ ต้องเป็นน ้าที่มาจากระบบปิด ไม่ปนเปื้อนกับแหล่งน ้าธรรมชาติ โดยน้าหลักของกาลัก
น ้า2 มาใช้เพื่อท้าการเกษตร ดังนั น การสร้างแหล่งน ้าระบบปิด จึงมีต้นทุนสูง เนื่องจากต้องสูบน ้าจากใต้ดิน
ขึ นมา และขุดบ่อเพื่อจัดเก็บน ้าส้ารอง แต่หากมีการรวมกลุ่มใช้ระบบน ้าร่วมกันในแปลงที่ติดกัน จะสามารถ
เกื อกูลผลประโยชน์ร่วมกันได ้

  
เครื่องสูบน ้าเพื่อสูบน ้าจากแหล่งน ้ามาใช้เพื่อ 

การอุปโภคบริโภค 
การจัดการระบบน ้าในแปลงเกษตรทั่วไป 

  
การจัดการระบบน ้าในแปลงเกษตรอินทรีย์โดยน้าหลักการกาลักน ้าตามแนวพระราชด้าริมาใช้ 

                                                             
2 กาลักน ้า เป็นวิธีการถ่ายเทของเหลวจากที่สูงลงสู่ที่ต่้าอย่างต่อเน่ือง 



๖๐ 
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 ดิน มีสภาพดินร่วนปนทราย มีความเค็มเล็กน้อย การปรับปรุงดินด้วยวิธีอินทรีย์ต้องใช้วิธี
ธรรมชาติ คือ ใช้การปลูกพืชปรับสภาพดิน ใช้น ้าปรับสภาพดิน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา และน้าปุ๋ยหมักใส่ปรับปรุง
ดิน ซึ่งใช้ต้นทุนน้อย ซึ่งการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน จ้าเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สะอาดเพื่อ
ไม่ให้เกิดการปนเปื้อน ใช้ถุงมือในการหยิบจับดินที่จะน้ามาตรวจวิเคราะห์เพื่อไม่ให้เหงื่อไปปนเปื้อนกับดินจน
ท้าให้ค่าการวิเคราะห์ผิดพลาดไป ในทางกลับกันหากใช้ปุ๋ยเคมีหลังตรวจวิเคราะห์ดินจนทราบสภาพธาตุ
อาหารในดินแล้ว เกษตรกรจะสามารถหาปุ๋ยเคมีที่มีแร่ธาตุที่ขาดน้ามาปรับปรุงดินได้เลย ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า
การท้าเกษตรอินทรีย์ร่วมกันในแปลงที่ติดกัน การปลูกพืชและใช้น ้าปรับสภาพดิน จะเป็นวิธีที่ลดต้นทุน
มากกว่า 

 
การน้าดินมาตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงธาตุอาหารในดิน 

 

 ปุ๋ยอินทรีย์ กระบวนการท้าปุ๋ยอินทรีย์ไม่ซับซ้อน สามารถท้าเองในครัวเรือน โดยใช้เศษอาหาร
เหลือทิ งมาหมักไว้แล้วใส่ขวดสังเคราะห์แสงตากแดดทิ งไว้เป็นระยะเวลานาน ๒๘ วัน วัสดุที่ใช้สามารถจัดหา
เองในครัวเรือน การท้าปุ๋ยอินทรีย์จะต้องวางแผนล่วงหน้าทั งปริมาณ และชนิดปุ๋ยก่อนเริ่มฤดูการท้านา     
ต่างกับปุ๋ยเคมีที่สามารถหาได้จากร้านค้าได้ตามต้องการ สะดวก ไม่ต้องเตรียมวัสดุ และไม่ต้องรอเวลา 

 



๖๑ 
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การท้าปุ๋ยอินทรีย์ 
 

 เมล็ดพันธุ์ การคัดเมล็ดพันธ์ุแบบดั งเดิมจะใช้วิธีการคัดด้วยมือ ซึ่งใน ๑ รวง ถ้าเป็นรวงข้าวที่
สมบูรณ์จะมีข้าวเปลือกประมาณ ๒๕๐ เมล็ด เกษตรกรจะแยกข้าวเปลือกที่มีลักษณะสมบูรณ์ เพื่อน้าไปใช้ท้า
พันธ์ุไว้ ส่วนที่เหลือจะไว้ส้าหรับน้าไปสีเป็นข้าวสาร 
 

 
การคัดเมล็ดพันธุ ์

 ยุ้งฉางและโรงสีชุมชน บ้านโนนทรายงามมียุ้งฉาง ซึ่งเป็นที่รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกใน
หมู่บ้าน โดยบรรจุในถุงแยกกองเป็นข้าวอินทรีย์ และข้าวอื่นๆ เขียนช่ือก้ากับไว้ชัดเจน หากมีการสั่งซื อจะ
รวมกันสีตามความต้องการ ซึ่งโรงสีชุมชนบ้านโนนทรายงาม เป็นโรงสีของข้าวเกษตรอินทรีย์ ซึ่งไม่สามารถใช้
โรงสีข้าวทั่วไปที่ไม่ใช่เฉพาะข้าวเกษตรอินทรีย์ได้ โรงสีข้าวนี มีก้าลังการผลิตประมาณ ๑ – ๒ ตันต่อวัน 

 
โรงสีชุมชน การเก็บข้าวในยุ้งฉาง 



๖๒ 
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 เกษตรผสมผสาน เป็นหัวใจส้าคัญประการหนึ่งของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนทรายงาม จากการ
สัมภาษณ์เกษตรกรพบว่า รายได้จากการท้าเกษตรอินทรีย์อาจไม่เพียงพอกับรายจ่ายในครัวเรือน โดยเฉพาะ
ช่วงที่รอการเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงได้น้อมน้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ มีการท้าสวนผัก ผลไม้ 
พืชสวนครัวไว้ส้าหรับการบริโภคในครัวเรือน บางส่วนมีการแบ่งปันกันในชุมชน และบางส่วนอาจน้าไปขายต่อ
ที่ตลาดเกษตรกรของจังหวัด ซึ่งเป็นตลาดเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ 

 

 
 

 ตลาดเกษตรกร เป็นหนึ่งในโครงการส้าคัญที่ทางจังหวัดได้จัดพื นที่ในศาลากลางให้เป็นแหล่ง    
ซื อ-ขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในทุกวันศุกร์ โดยมีเกษตรกรตัวจริงจากหลายๆ หมู่บ้านในจังหวัดยโสธร         
น้าผลผลิตอินทรีย์ของแต่ละหมูบ้านมาขาย ซึ่งท้าให้เกษตรกรผู้ขายได้พบปะกับผู้ผลิต/ผู้บริโภคได้โดยตรง 

 

 



๖๓ 
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 วิถีชีวิตชุมชนบ้านโนนทรายงาม เกษตรกรในชุมชนบ้านโนนทรายงามมีการแบ่งปัน ถ่ายทอดองค์
ความรู้การท้าเกษตรอินทรีย์อย่างแพร่หลาย โดยเกษตรกรมีการเสวนา ฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรแต่ละราย ได้น้าความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรีย์มาปรับใช้ให้
เหมาะกับบริบทของตนเอง  โดยเริ่มลงมือท้าในพื นที่ และเมื่อเกิดปัญหาไดน้้ามาปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหา
ร่วมกันในกลุ่มหรือหน่วยงานภาครัฐ การเรียนรู้จากผู้ที่ประสบผลส้าเร็จแล้ว ถือเป็นสิ่งส้าคัญเพื่อลดระยะเวลา
การลองผิดลองถูก นอกจากนี  ชุมชนบ้านโนนทรายงามรักษาวัฒนธรรม ประเพณีแบบดั งเดิม มีการพึ่งพา
อาศัยและมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  

 

 
 



๖๔ 
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๒. การวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาการท้าเกษตรอินทรีย์ของบ้านโนนทรายงาม 

จากการส้ารวจข้อเท็จจริง โดยการลงพื นที่สัมภาษณ์เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านบ้าน       
โนนทรายงาม คณะท้างานได้วิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาที่จะมุ่งสู่การเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ โดยสรุปได้
ตามตารางดังนี  

ศักยภาพ/โอกาสของบ้านโนนทรายงาม ปัญหา/อุปสรรคของบ้านโนนทรายงาม 

๑. บ้านโนนทรายงาม อยู่ในพื นที่อ้าเภอเมืองที่มี
ความเจริญ การคมนาคมที่สะดวก มีไฟฟ้าเข้าถึง 
และมีถนนลาดยางที่ เ ช่ือมต่อไปยังตัวเมือง 
สามารถน้าผลผลิตไปขายยังตลาดรอบตัวเมืองได้
ง่าย เช่น ตลาดเกษตรที่ศาลากลางจังหวัด ท้าให้
ต้นทุนในการขนส่งถูกกว่าหมู่บ้านห่างไกล 

๑. บ้านโนนทรายงามมีพื นที่เกษตรอินทรีย์น้อย โดยมี
เพียง ๑๓ ครัวเรือน จาก ๑๙๐ ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ ๖.๘๔ ที่เป็นเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
โดยส่วนใหญ่เพิ่งเริ่มเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรกรและครอบครัวส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเก่าที่
ท้านาแบบเดิมมานาน มีความเคยชินจึง เป็น
ข้อจ้ากัดในการขยายพื นที่เกษตรอินทรีย์ ส่วนคน
รุ่นใหม่มีความคาดหวังผลเร็ว และต้องการเร่งสร้าง
ฐานะ ซึ่งระบบเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการแนวคิดนี  ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์เนื่องจากสง่ผล
ต่อรายได้ลดลงในช่วงแรก สังคมรอบข้างยังมองว่า
คนที่ท้าเกษตรอินทรีย์ เป็นกลุ่มคนที่แปลกแยก 
ดังนั นการท้าเกษตรอินทรีย์แบบเดี่ยวๆ จึงต้องพบ
กับสภาวะแรงต้านทางสังคมและครอบครัว 

๒. ผู้น้าที่เป็นเกษตรอินทรีย์ต้นแบบเป็นบุคคลที่
ได้รับการเช่ือถือเนื่องจากเป็นผู้ใหญ่บ้าน และได้
ริเริ่มท้าเกษตรอินทรีย์มานานถึง 10 ปี ท้าให้มี
องค์ความรู้และประสบการณ์ทั งด้านวิธีการผลิต
และปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ดิน น ้า และเมล็ด
พันธ์ุ ตลอดจนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรภายใน
หมู่บ้านได้ 

๒. ปัจจัยการผลิตในการท้าเกษตรอินทรียท์ี่ยังเป็น
อุปสรรคในการขยายพื นทีเ่กษตรอินทรีย์ ได้แก ่

- แรงงาน ในการท้าเกษตรอินทรีย์ เน้นการใช้
แรงงานในครัวเรือน  ต้องอาศัยการวางแผน
ล่วงหน้า และกระท้าอย่างต่อเนื่อง หากครัวเรือน
ใดไม่มีวัยท้างานก็จะเป็นข้อจ้ากัดต่อระบบเกษตร
อินทรีย์ หรือหากมีการท้าเกษตรอินทรีย์น้อยราย
ในหมู่บ้านหรือไม่มีการรวมกลุ่มกันท้า การ
แบ่งปันเครื่องมือ แรงงาน ก็จะหาได้ยาก 

-  ปุ๋ยอินทรีย์  กระบวนการท้าปุ๋ยอินทรีย์ไม่มี
กระบวนการซับซ้อน  และสามารถท้าเองใน
ครัวเรือน จัดหาวัสดุเอง แตต่้องใช้เวลารอในการ
หมัก ไม่สามารถน้ามาใช้ได้ทันที ต้องวางแผนการ
จัดท้าปุ๋ยล่วงหน้า ก่อนหน้าท้านา  ต่างกับปุ๋ยเคมี
ที่สามารถหาได้จากร้านค้าได้ตามต้องการ สะดวก 
ไม่ต้องเตรียมวัสดุและไม่ต้องรอเวลา  

 



๖๕ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

ศักยภาพ/โอกาสของบ้านโนนทรายงาม ปัญหา/อุปสรรคของบ้านโนนทรายงาม 
- ดิน มีสภาพดินร่วนปนทราย มีความเค็มเล็กน้อย 

การปรับปรุงดินด้วยวิธีอินทรีย์ต้องใช้วิธีธรรมชาติ 
คือใช้การปลูกพืชปรับสภาพดิน ใช้น ้าปรับสภาพ
ดิน ต้องใช้เวลา และน้าปุ๋ยหมักใส่ปรับปรุงดิน  

- น ้า ที่ใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์ ต้องเป็นน ้าที่มา
จากระบบปิดไม่ปนเปื้อนกับแหล่งน ้าธรรมชาติ 
ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการน้าน ้าจากใต้ดินขึ นมา
และขุดบ่อจัดเก็บน ้าส้ารอง การที่ เกษตรกร
จัดการระบบน ้าแบบเดี่ยวๆ ต้องใช้ต้นทุนสูง  

- เมล็ดพันธ์ุ ไม่มีแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธ์ในหมู่บา้น 
แต่ มี ธ น าคา ร เ มล็ ดพั น ใน พื น ที่ ใ ก ล้ เ คี ย ง          
การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ยังอาศัยองค์ความรู้สืบต่อ
กันมา มีการก้าหนดแปลงเฉพาะเมล็ดพันธ์ที่แยก
ต่างหากควบคุมปัจจัยต่างๆ เช่น น ้า ดิน ปุ๋ย 
ศัตรูพืช ป้องกันการกลายพันธ์ุ  องค์ความรู้
เหล่านี ยังอยู่ในตัวบุคคล หากสามารถถ่ายทอดใน
รูปเอกสาร หรือสื่อต่างๆ  หรือการสอนต่อๆ กัน
ให้แพร่หลาย  

๓. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้านมีการรวมกลุ่ม
จัดซื อโรงสีชุมชน เพื่อใช้สีข้าวเกษตรอินทรีย์ 
ป้องกันการปนเปื้อน ท้าให้ต้นทุนถูกลง และมี  
ยุ้งฉางในการจัดเก็บผลผลิตของเกษตรกรภายใน
หมู่บ้าน 

๓. การจัดเก็บผลผลิตในยุ้งฉางยังเก็บรวมกันทั งเกษตร
ทั่วไป เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ เพื่อ
ไม่ให้ปนเปื้อนของผลผลิตที่ไม่ผ่านกระบวนการ
เกษตรอินทรีย์ การจัดเก็บในยุ้งฉางจึงต้องจัดท้า
ทะเบียน แยกหมวดหมู่ บันทึกช่วงเวลาเก็บผลผลิต 
นอกจากนี  การสีข้าวต้องใช้เครื่องสีเฉพาะข้าว
อินทรี ย์  ทั ง ยุ้ ง ฉาง เก็ บ ข้ าว เปลือก เครื่ อ งสี
ข้าวเปลือก หากเกษตรกรที่เริ่มท้าเกษตรอินทรีย์
แยกท้าเดี่ยวๆ จะประสบปัญหาโรงเรือน และ
เครื่องสีข้าว ซึ่งมีต้นทุนสูง จึงจ้าเป็นต้องมีการ
รวมกลุ่มกันเพิ่มเติม  

๔. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ภายในหมู่บ้านเริ่มมีเครือข่าย
กับหมู่บ้านใกล้เคียงท้าให้สามารถแลกเปลี่ยน
อง ค์ความรู้ และพัฒนากระบวนการผลิ ต 
ตลอดจนการท้าเกษตรอินทรีย์ที่หลากหลายได้ 
เช่น การปลูกแตงโม มัลเบอรี่ และการเลี ยงเป็ด

๔. หากพื นที่ เกษตรอินทรีย์มีพื นที่ติดกับพื นที่ ใ ช้
สารเคมี ศัตรูพืชที่ดื อสารเคมีสามารถข้ามาท้าลาย
ผลผลิตได้ หรือแม้แต่วัชพืชที่มากับน ้า หรือมาจาก
การเดินย่้า ก็สามารถแพร่พันธ์มาสู่แปลงเกษตร
อินทรีย์ได้  



๖๖ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

ศักยภาพ/โอกาสของบ้านโนนทรายงาม ปัญหา/อุปสรรคของบ้านโนนทรายงาม 
ไก่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสและรายได้ให้แก่
เกษตรกรได้ในระยะยาว 

ปัจจุบันการก้าหนดเป้าหมายการขยายพื นที่เกษตร
อินทรีย์จากพื นที่ใกล้เคียงเพื่อให้เป็นเกษตรแปลง
ใหญ่ยังไม่ชัดเจน 

๕. ภาครัฐให้ความส้าคัญด้านเกษตรอินทรีย์ ท้าให้
ได้รับการสนับสนุนด้านความรู้จากการอบรม
สัมมนา การเสวนา และการประชุม  อย่าง
แพร่หลาย รวมถึงการสนับสนุนด้านปัจจัยการ
ผลิตและการตลาดเพิ่มขึ นเป็นล้าดับ 

๕. แม้ว่าภาครัฐจะให้การสนับสนุนด้านเกษตรอินทรีย์ 
แต่ยังไม่สามารถท้าให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่าราคา
ผลผลิตจะเพียงพอต่อการด้ารงชีพ โดยเฉพาะ
เกษตรกรที่มีภาระหนี สิน ค่าเล่าเรียนบุตร หรือ
ค่าใช้จ่ายประจ้าสูง จะส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่
ระบบเกษตรอินทรีย์ และหากระยะปรับเปลีย่นตอ้ง
ทอดระยะเวลาออกไปเกิน ๓ ปี จะยิ่งส่งผลต่อ
รายได้ครัวเรือนของเกษตรกร 

๖. บ้านโนนทรายงามมีวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันเป็น
สังคม มีการพบปะสังสรรค์และช่วยเหลือเกื อกูล
กัน เช่น มีการจัดตั งชมรมผู้สูงอายุ และมีการจัด
กิจกรรมสันทนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ซึ่ง
เป็นโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเกษตร
อินทรีย์และขยายผลให้ครอบคลุมพื นที่มากขึ นได ้

 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพและปญัหาการท้าเกษตรอินทรีย์ 

 



๖๗ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

๓. ข้อเสนอแนะ (แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ) 

โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
๑. เหตผุลความจ้าเป็น 

 ประเทศไทยมุ่งยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ผ่านการขับเคลื่อน
การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและตรงกับความต้องการของตลาด ถือเป็นนโยบาย
ส้าคัญประการหนึ่งของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้สินค้าเกษตรของไทยมีความปลอดภัยทั งต่อผู้บริโภคทั งในและ
ต่างประเทศ อีกทั งยังเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เกิดความเช่ือมั่นและยอมรับใน
ตลาดโลก โดยผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ยกระดับราคาสินค้าเกษตร
อินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี ส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม รวมถึงจัดท้า
โซนน่ิงระบบเกษตรอินทรีย์ โดยน้าร่องในพื นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม เช่ือมโยงไปสู่การท่องเที่ยว เชิง
เกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทย 

จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดต้นแบบที่รัฐบาลให้ความส้าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายเกษตร
อินทรีย์ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื นที่ท้าเกษตรอินทรีย์ทั งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์มาเป็นระยะเวลานาน
กว่า ๒๐ ปี แต่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ยังคงมีข้อจ้ากัดอยู่มาก จึงท้าให้พื นที่เกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานของจังหวัดยโสธรมีเพียง ๕๕,๙๖๖ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓ ของพื นที่เกษตรทั งหมด (๑,๘๖๓,๗๖๕ 
ไร่) จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเป็นสมมติฐานส้าคัญที่คณะผู้ศึกษากลุ่มที่ ๓ ได้รับมอบหมายให้ท้าการศึกษา
การท้าเกษตรอินทรีย์ (ต้นทาง) ในหมู่บ้านโนนทรายงาม เพื่อพิจารณาจัดท้าข้อเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพ
เกษตรอินทรีย์ต้นทางสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังที่จะสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการท้าเกษตร
อินทรีย์เพิ่มขึ นทั งในระดับหมู่บ้าน ขยายไปสู่ระดับต้าบล และอ้าเภอ จนท้าให้การท้าเกษตรอินทรีย์ครอบคลุม
ทุกพื นที่การเกษตรของจังหวัดยโสธร  

๒. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเพิ่มพื นที่และจ้านวนเกษตรกรทีท่้าเกษตรอินทรีย์ที่ยัง่ยนื โดยเกษตรกรดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ซึ่งสอดคล้องกับยทุธศาสตร"์เกษตรอินทรีย"์ วิถียโสธรข้อที่ 2 ซึ่งมุ่งเนน้การขยายพื นที่เกษตรอินทรีย์และการ
ใช้ประโยชน์พื นที่ให้เต็มศักยภาพ 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ พื นที่เกษตรอินทรีย์เพิม่ขึ นร้อยละ ๒๐ ต่อปี  
๓.๒ สินค้าเกษตรอินทรียม์ีความหลากหลายผ่านการรับรองมาตรฐานระดับทอ้งถ่ินและสากลเพิ่มขึ น

อย่างน้อย ๒๐% 
๓.๓ มีผู้น้าเกษตรอินทรีต้นแบบในจงัหวัดยโสธรเพิม่มากขึ นเพื่อร่วมขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 

๔. สถานที ่
บ้านโนนทรายงาม ต้าบลหนองคู  อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
 



๖๘ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

๕. วิธีด้าเนินการ 
 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ให้ความส้าคัญในเรื่องการ
จัดท้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาบุคลากรการเกษตรให้เป็นผู้น้าต้นแบบ การให้ความรู้
และให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากเครือข่ายและการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่าน Application และการลงทุน/การใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน การน้านวัตกรรม
มาใช้ในการผลิตเกษตรอินทรีย์ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยกิจกรรมที่ส้าคัญมีรายละเอยีดดงันี  

  ๕.๑ จัดท้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 
เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนจัดการขยายพื นที่เกษตรอินทรีย์ วางแผนจัดระบบการตลาด 
และการกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยการรวบรวมข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดทั งเชิง
พื นที่และเชิงข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographic Information 
System) โดยสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ Quantum GIS (QGIS) หรือโปรแกรมทาง GIS 
อื่นๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือส้าหรับจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถน้ามาใช้งาน
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Source) การฝึกปฏิบัติจะเน้นวิธีการออกแบบชั นข้อมูล แนะน้า
แหล่งข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์อื่นๆ และการจัดการกับชั นข้อมูลเพื่อจ้าแนกข้อมูลส้าหรับ
จัดรูปแบบเพื่อน้าเสนอได้ สามารถวิเคราะห์และวางแผนเชิงพื นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ โดยมีขั นตอนดังต่อไปนี  

๕.๑.๑ รวบรวมชั นข้อมูลเชิงพื นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์สารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ 
GIS ประกอบด้วย  
- ชั นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม แสดงภูมิประเทศของพื นที่ ซึ่ง

สามารถของความรวมมือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ เช่น กรมที่ดิน กรมพัฒนา
ที่ดิน หรือการน้าข้อมูลในระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซท์ Google map 

- ชั นข้อมูลรูปแปลงที่ดิน แสดงแนวเขตแปลงที่ดินของเอกชน จากฐานข้อมูลของกรม
ที่ดิน 

- ชั นข้อมูลข้อมูลโครงสร้างพื นที่ฐานอื่นๆ เช่น เส้นทางคมนาคม แหล่งน ้า  

ตัวอย่างแสดงชั นข้อมลูสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรอื GIS 

 
https://geoearthmapping.com/tag/gis/ 
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๕.๑.๒ รวบรวมข้อมูลทางด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อน้าเข้าสู่การวิเคราะห์สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
หรือ GIS ประกอบด้วย 
- ฐานข้อมูลผู้น้าเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ช่ือ ที่อยู่ ความสามารถเฉพาะทางด้านเกษตร

อินทรีย์ เพื่อการวางแผนให้ผู้น้าเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ วางแผนสร้างผู้น้าความรู้ให้แก่
ท้องถ่ินให้มีจ้านวนที่เหมาะสมต่อความต้องการของพื นที่ พร้อมความรู้ทางด้านต่างๆ 

- ฐานข้อมูลแปลงที่ดินเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบัน จ้าแนกกลุ่มเกษตรกรออกเป็น ๔ กลุ่ม 
คือ (๑) เกษตรกรทั่วไป (๒) เกษตรกรที่ท้าเกษตรปลอดภัย (๓) เกษตรกรระยะ
ปรับเปลี่ยน และ (๔) เกษตรกรท้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อวางแผนขยายพื นที่เกษตร
อินทรีย์ วางแผนการใช้ปุ๋ย น ้า การพัฒนาดิน การค้านวณผลผลิตต่อไร่ 

ภาพตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS ในการช่วยวิเคราะหก์ลุ่มเกษตรอินทรีย ์

 
 

- ฐานข้อมูลประเภทของผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อค้านวณตลาดที่จะรองรับผลผลิต 
และสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ลด
ความเสี่ยงของสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่้า 

- ฐานข้อมูลโรงสีข้าวเกษตรอินทรีย์ ให้เหมาะสมกับการขยายตัวของพื นที่เกษตรอนิทรยี ์
เพื่อให้เกษตรกรสามารถรู้พื นที่ที่ส่งข้าวไปโรงสี และวางแผนหากโรงสีเสียหรอืมปีญัหา 
สามารถเดินทางไปโรงสีที่ใกล้ที่สุดได้ 

พื นท่ีเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรกรทั่วไป 
เกษตรกรที่ท้าเกษตรปลอดภัย 
เกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน 
เกษตรกรท้าเกษตรอนิทรีย์ 
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- ฐานข้อมูลตลาดกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้เหมาะสมกับการขยายตัวของพื นที่
เกษตรอินทรีย์ ซึ่งในอนาคตอาจต้องมีตลาดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในทุกอ้าเภอหรือ
ต้าบล  

- ฐานข้อมูลอื่นๆ เชิงพื นที่ที่ เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ เช่น พื นที่ต้องการความ
ช่วยเหลือด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่าง
รวดเร็ว 

๕.๑.๓รวบรวมข้อมูลความรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์ เช่น Smart Organic Farm ระบบรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมถึงความรู้จากผู้น้าเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ เพื่อเป็นศูนย์
ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 

๕.๑.๔ เช่ือมโยงฐานข้อมูลเชิงพื นที่กับฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อมาน้าข้อมูลเกษตร
อินทรีย์วิเคราะห์ วางแผนการขยายพื นที่เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้จังหวัดสามารถบริหาร
จัดการจ้านวนเจ้าหน้าที่  การส่งผู้น้าเกษตรอินทรีย์ต้นแบบให้ความรู้ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๕.๑.๕ประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงฐานข้อมูลและข้อมูลทาง GIS เมื่อได้รับข้อมูลใหม่
ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่้าเสมอ เช่น เมื่อมีโรงสีแหล่งใหม่ การเปิดแหล่งกระจายสินค้า
เกษตรอินทรีย์ แปลงที่ดินจากระยะปรับเปลี่ยนที่ได้รับมาตรฐานเป็นเกษตรอินทรีย์ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและผลการวิเคราะห์ที่แม่นย้าส่งผลถึงการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ 

 ๕.๒ กิจกรรมการสร้างผู้น้าเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ (Smart Organic Leader) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพเกษตรกรที่ท้าเกษตรอินทรีย์ของแต่ละอ้าเภอในจังหวัดยโสธรให้มีความรู้ ทกัษะ 
เจตคติ เกี่ยวกับการท้าเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความส้าเร็จ สามารถยกระดับเป็นผู้น้าเกษตร
อินทรีย์ต้นแบบ (Smart Organic Leader) สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ หรือชุมชนนักปฏิบัติ (Community Of Practice :COPs) ระหว่างผู้น้าเกษตร
อินทรีย์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการ สร้างวิทยากรตัวคูณในการขยายผลการพัฒนาพื นที่การท้าเกษตรอินทรีย์ทั งใน
ระดับอ้าเภอและจังหวัดยโสธร ยกระดับความส้าเร็จและภาพลักษณ์ทางสังคมให้แก่ผู้น้าเกษตร
อินทรีย์ต้นแบบ เพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในการสร้างแรงบันดาลใจ และสร้าง
แรงจูงใจ ให้แก่เกษตรกรกลุ่มต่างๆ ตัดสินใจหันมาท้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ น รวมทั งเป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพิ่มปริมาณแหล่งการเรียนรู้และผู้ประสบความส้าเร็จ
ด้านเกษตรอินทรีย์ ในระดับอ้าเภอและจังหวัดยโสธร โดยมีวิธีการด้าเนินงานดังนี  

๕.๒.๑    วิเคราะห์นโยบายด้านการเกษตรอินทรีย์ในทุกระดับ แนวโน้มการท้าเกษตรอินทรีย์
ของประเทศไทยและระดับสากล และ สภาพปัจจุบันของการท้าเกษตรอินทรีย์ใน
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จังหวัดยโสธร โดยอาจใช้จากศูนย์ข้อมูลเกษตรอินทรีย์ตามข้อ ๕.๑ ประกอบการ
วิเคราะห์ 

๕.๒.๒    ออกแบบหลักสูตรการพฒันาผู้น้าเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ (Smart Organic Leader) 
ระยะเวลาของหลักสูตรประมาณ ๒๐ วัน (๑๖๐ ช่ัวโมง) มีหวัข้อการพัฒนา ดังนี  

- Smart Organic Farm และมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ 
- การสร้างภาวะผู้น้าส้าหรับผู้น้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพฒันาชุมชน จังหวัด และ

ประเทศ 
- การบ้ารุงรักษาดินเพื่อการท้าเกษตรอินทรีย์  
- การผลิตปุ๋ยอินทรท์ี่มีคุณภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
- การบริหารจัดการน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ (สร้างบ่อน ้าในครัวเรือน การค้านวณ

และกักเก็บน ้าอย่างเพียงพอกับการผลิต/พื นที่  การควบคุมและจ่ายน ้าด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์) 

- การบริหารจัดการเกษตรสมัยใหม่ (Modern Management) (เน้นการรวมกลุ่ม
เพื่อเพิ่มอ้านาจการต่อรองด้านการซื อขาย, การน้าเทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นย้า 
(Precision Agriculture) มาปรับใช้ในภาคเกษตรเพื่อการผลิตพืชและสัตว์           
การพยากรณ์การระบาดของโรค/แมลง  ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกที่ ถูกเวลา      
ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มปริมาณการผลิต, การจัดท้าแผนธุรกิจและการบริหารการเงนิ) 

- การผลิตเมล็ดพันธ์ุ /พ่อ-แม่พันธ์ุอย่างมีคุณภาพ 
- แนวทางการปราบโรค/แมลงและศัตรูพืชด้วยวิถีอินทรีย์ที่มีต้นทุนต่้า 
- การเพิ่มผลผลิตอินทรีย์แบบผสมผสานและมีความหลากหลาย  
- การจัดการห่วงโซ่อุปทานของการเกษตรอินทรีย์ (Supply-Chain Management) 
- หลักการใช้การตลาดน้าการผลิต และการท้าตลาดออนไลน์ 
- ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Smart Organics Farm และ เกษตรกรอินทรีย์ผสมผสานที่

ประสบความส้าเร็จมีรายได้ต่อไร่สูง 
- Workshop : ๑) จัดท้าแผนยกระดับความส้าเร็จการท้าเกษตรอินทรีย์ระดับ

รายบุคคล (ครัวเรือน) และ ๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างผู้น้าเกษตรอินทรีย์ 
กับ ตัวแทนหน่วยราชการ /สถานประกอบการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ก้าหนดกรอบแนวทาง(แผน) การยกระดับความส้าเร็จการท้าเกษตรอินทรีย์ ของ
ชุมชน/อ้าเภอ และจังหวัดยโสธร 

๕.๒.๓    ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ โดยก้าหนด
คุณสมบัติต้องเป็นเกษตรกรผู้ท้าเกษตรอินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่ง (พืช ปศุสัตว์ และ 
ประมง โดยเน้นเรื่องข้าวเป็นหลัก) ในจังหวัดยโสธร จ้านวนทั งสิ น ๕๔ คน (จาก           
๙ อ้าเภอๆ ละ ๖ คน) 
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๕.๒.๔    จัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวตามหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ น 

๕.๒.๕    ศึกษาดูงาน Smart Organic Farmและผู้ท้าเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความส้าเร็จ (มี
รายได้ต่อไร่ในระดับสูงมาก) 

๕.๒.๖   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผู้น้าเกษตรอินทรีย์ พบกับ ตัวแทนหน่วย
ราชการ /สถานประกอบการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการก้าหนดกรอบแนวทาง 
(แผน) การยกระดับความส้าเร็จการท้าเกษตรอินทรี ย์ ทั งในระดับชุมชน / ระดับ
อ้าเภอ / ระดับจังหวัด 

๕.๒.๗    หน่วยงานรัฐให้การส่งเสริม สนับสนุน การด้าเนินงานด้านต่างๆตามกรอบแนวทางการ
ยกระดับความส้าเร็จการท้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้ก้าหนด (จาก Workshop) ให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตั งไว้ 

๕.๒.๘    ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์ต่อไร่ ส้าหรับพื นที่แปลงปลูกของผู้น้าเกษตร
อินทรีย์ต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ ให้เกิดผลส้าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

๕.๒.๙    ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลการด้าเนินโครงการ พร้อมทั งก้าหนดแนวทางการมอบ
รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้น้าเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ ที่สามารถสร้างผลงานการพัฒนาใน
พื นที่ของตนเอง หรือในชุมชน ได้อย่างชัดเจน 

๕.๒.๑๐  รายงานผลการด้าเนินโครงการพร้อมทั งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เพื่อการพัฒนาและการขับเคลื่อนที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

๕.๒.๑๑  เผยแพร่ภาพความส้าเร็จของโครงการต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางสื่อทุกประเภท 
รวมทั งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชนต่างๆในจังหวัดยโสธร 

๕.๓  กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้สู่เกษตรอินทรีย์ เป็นกิจกรรมส้าคัญต่อการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ทั งในแง่ของการผลิต และการตลาด กิจกรรมนี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
ทั งด้านการผลิตและการตลาดของกลุ่มเกษตรกร และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ รวมทั ง
รณรงค์ให้กลุ่มผู้บริโภคตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรยี ์โดยมี
กิจกรรมย่อยดังนี  

๕.๓.๑    จัดกลุ่มเกษตรกร โดยน้าระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ จ้าแนกกลุ่ม
เกษตรกรออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ (๑) เกษตรกรทั่วไป (๒) เกษตรกรที่ท้าเกษตรปลอดภัย 
(๓) เกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน และ (๔) เกษตรกรท้าเกษตรอินทรีย์ 

๕.๓.๒    จัดกิจกรรมย่อยเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในแต่ละกลุ่มเกษตรกร ดังนี  
(๑) จัดหลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์” โดยให้ความรู้แก่

เกษตรกรที่ท้าเกษตรอินทรีย์ให้มีองค์ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูปขั นต้น และ
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การตลาด เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการจริงในพื นที่ให้เกษตรกรสามารถผลิตและขาย
สินค้าเกษตรอินทรีย์ได้เมื่อจบหลักสูตร  

(๒) จัดหลักสูตร “เกษตรกรสัมพันธ์เพื่อเปลี่ยนวิถีสู่เกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ” โดยให้
เกษตรกรต้นแบบเกษตรอินทรีย์ เป็นพี่เลี ยงให้กับเกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน ท้า
หน้าที่ให้ความรู้ทางเทคนิคการผลิตเกษตรอินทรีย์ การท้าเกษตรผสมผสาน  และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแปลงต้นแบบของตนเอง  

(๓) จัดหลักสูตร “เกษตรอินทรีย์เปลี่ยนวิถีชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง” โดยให้เกษตรกร
ทั่วไปและเกษตรกรที่ท้าเกษตรปลอดภัยเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับประโยชน์ของการท้าเกษตรอินทรีย์ แนวทางการท้าเกษตรตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การลด ละ เลิกการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
และวิถีการเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน 

(๔) จัดหลักสูตร "พัฒนาลูกหลานเกษตรกรสู่เกษตรอินทรีย์" โดยเน้นกลุ่มลูกหลาน
เกษตรกรให้เข้ารับการอบรมในช่วงปิดเทอม เพื่อให้โทษของการใช้สารเคมีในการ
ผลิต และเห็นประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนการปลูกจิตส้านึกต่อการผลิตที่
มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคและประเทศชาติ นอกจากนี  ยังเป็นการสร้าง
เครือข่ายในอนาคตอีกด้วย 

(๕) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักรู้ถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ และการมีสุขภาพดีด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ 

๕.๓.๓    จัดตั งหน่วยเกษตรอินทรีย์แบบเคลื่อนที่เร็ว เพื่อให้ค้าแนะน้า/ปรึกษาแก่เกษตรกรที่มี
ปัญหาการท้าเกษตรอินทรีย์  

 ๕.๔ กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
และสร้างรายได้เพิ่มจากการท้าเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทางเลือกอื่นที่มีความเหมาะสมตาม
ศักยภาพพื นที่และมีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีกิจกรรมย่อย
ดังนี  

๕.๔.๑    สร้างเครือข่ายกลุ่มการผลิตเกษตรกรอินทรีย์ โดยให้ผู้น้าเกษตรอินทรีย์ต้นแบบระดับ
ต้าบล/อ้าเภอ มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายท้องถ่ินของจังหวัดยโสธรผ่านระบบ
ออนไลน์ เช่น Line, Facebook เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารด้านการ
ผลิตและสามารถกระจายผลผลิตระหว่างกันในกรณีที่กลุ่มการผลิตหนึ่งมีสินค้าเกษตร
อินทรีย์ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด 

๕.๔.๒    ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเน้นให้เกิด
การรวมตัวไปสู่เกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลตามข้อ ๕.๑ และ
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ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้แนวกันชนระบบน ้า หรือ
แรงงานร่วมกัน การลงทุนร่วมกันซื อโรงสีชุมชน เป็นต้น 

๕.๔.๓    ส่งเสริมการท้าเกษตรอินทรีย์ ควรมีการจัดตั งคลินิกจากผู้น้าเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ 
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้/ฟาร์มตัวอย่าง/ชุมชนต้นแบบ หรือเป็นโรงเรียนเกษตรกรที่
คอยให้ค้าแนะน้าและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน 
และเกษตรทางเลือก เช่น การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ พืชอาหาร
สัตว์อินทรีย์ เมล็ดพันธ์ุและส่วนขยายพันธ์ุอินทรีย์ การปลูกพืชอินทรีย์ทางเลือกอื่น 
(ผัก ผลไม้ พืชตระกูลถ่ัว) รวมทั งการเลี ยงสัตว์และการท้าประมงในพื นที่ปลูกข้าว 
เพื่อให้เกษตรกรทั่วไปเข้ามาศึกษาภายในศูนย์ ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังคงให้บริการ
สนับสนุนภารกิจพื นฐาน อาทิ การปรับปรุงบ้ารุงพันธ์ุพืช ประมง และปศุสัตว์ การ
สนับสนุนระบบส่งน ้าและกระจายน ้าเพื่อการชลประทาน การปรับปรุงบ้ารุงดินให้มี
ธาตุสารอาหารที่เหมาะสม การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธ์ุ
อินทรีย์ และอาหารสัตว์อินทรีย์  การสนับสนุนความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับการท้า
เกษตรอินทรีย์ การพัฒนาเกษตรกรให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและใช้
ประโยชน์จากแอพพลิเคช่ันเกษตร เช่น กระดานเศรษฐี (เป็นโปรแกรมที่ท้าให้ทราบ
ถึงการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนของพืช ประมง ปศุสัตว์ )  ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  

๕.๔.๔    พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยจัดท้าและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
มาตรฐานเกษตรระดับท้องถ่ิน (มาตรฐาน Yaso-BOS) เช่ือมโยงกับเครือข่ายระบบ
ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของประเทศ รวมทั งจัดท้าโปรแกรมการตรวจรับรอง และ
การสืบค้นข้อมูลการตรวจรับรองผ่านระบบเครือข่าย 

 
กิจกรรมของ “โครงการเพิม่ศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรียส์ู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” 

 



 
 

โครงการ/กิจกรรมส้าคัญ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ระยะต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ 

โครงการเพ่ิมศักยภาพเกษตรอินทรีย์ต้นทางสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

๕.๑ จัดท้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ 

๕.๑.๑ รวบรวมชั นข้อมลูเชิงพื นที ่ เป็นฐานข้อมลูในการ
วิเคราะหส์ารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ หรือ GIS 

     หน่วยงานที่มีแนวเขตที่ดิน
ของรัฐและเอกชน 

๕.๑.๒ รวบรวมข้อมูลทางด้าน
เกษตรอินทรีย ์

น้าเข้าสู่การวิเคราะห์
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
หรือ GIS 

     หน่วยงานที่เก็บฐานข้อมูล
ทางด้านเกษตรอินทรีย ์

๕.๑.๓ รวบรวมข้อมูลความรู้
ทางด้านเกษตรอินทรีย ์

ศูนย์ความรู้ด้านเกษตร
อินทรีย ์

     หน่วยงานที่เก็บฐานข้อมูล
ทางด้านเกษตรอินทรีย ์

๕.๑.๔ เช่ือมโยงฐานข้อมลูเชิงพื นที่
กับฐานข้อมลูด้านเกษตรอินทรีย์ 
น้าข้อมูลเกษตรอินทรีย์วิเคราะห์ 
วางแผนการขยายพื นที่เกษตร
อินทรีย ์

เพื่อใหจ้ังหวัดสามารถ
บรหิารจัดการเกษตร
อินทรีย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      

๕.๑.๕ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และ up date ฐานข้อมูลและ
ข้อมูลทาง GIS 

ผลการวิเคราะห์ที่แม่นย้า
ส่งผลถึงการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพ 

      



๗๖ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

โครงการ/กิจกรรมส้าคัญ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ระยะต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ 

๕.๒ กิจกรรมการสรา้งผู้น้าเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ (Smart Organic Leader) 

๕.๒.๑ วิเคราะห์นโยบายด้าน
การเกษตรอินทรีย์ในทุกระดับ 

เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม
ได้เรียนรู้และเข้าใจใน
นโยบาย สถานการณ์
ปัจจุบันทีเ่กี่ยวข้องกบั
เกษตรอินทรีย์ และ
สามารถวิเคราะห์
นโยบายที่เกี่ยวข้องกบั
เกษตรอินทรีย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      

๕.๒.๒ ออกแบบหลักสูตรการ
พัฒนาผู้น้าเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ 
(Smart Organic Leader) 

- เพื่อสร้างผู้น้าเกษตร
อินทรีย์ต้นแบบทีม่ี
ศักยภาพด้านการผลิต
และสามารถท้า
การตลาดได ้
- เพื่อสร้างเครอืข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ หรือชุมชน
นักปฏิบัติ (Community 
Of Practice :COPs) 

๒๐ วัน 
(๑๖๐ 
ช่ัวโมง) 

     



๗๗ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

โครงการ/กิจกรรมส้าคัญ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ระยะต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระหว่างผู้น้าเกษตร
อินทรีย์ ผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholder ) ทั ง
จากหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และสถาน
ประกอบการ  
- เพื่อเป็นกลไกส้าคัญใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการผลิตและตลาด
เกษตรอินทรีย์ให้กับ
เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ที่
ต้องการท้าเกษตร
อินทรีย ์
- เพื่อสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมต่อการ
ขับเคลื่อนและรักษา
เป้าหมายร่วมในการท้า
เกษตรอินทรีย์ของ
จังหวัดยโสธร 
 

๕.๒.๓ ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ประชาสมัพันธ์คัดเลอืก       



๗๘ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

โครงการ/กิจกรรมส้าคัญ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ระยะต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ 

และคัดเลอืกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ  

เกษตรกรผูท้้าเกษตร
อินทรียใ์นจังหวัดยโสธร 

๕.๒.๔ ศึกษาดูงาน Smart 
Organic Farmและผู้ท้าเกษตร
อินทรีย์ทีป่ระสบความส้าเรจ็ 

เพื่อเพิ่มความรู้และสร้าง
แรงบันดาลใหผู้้น้า
เกษตรอินทรีย ์

      

๕.๒.๕ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) ผู้น้าเกษตรอินทรีย์ 
พบกับ ตัวแทนหน่วยราชการ /
สถานประกอบการ  

เพื่อสร้างการมสี่วนร่วม
ในการก้าหนดกรอบ
แนวทาง (แผน) การ
ยกระดับความส้าเร็จการ
ท้าเกษตรอินทรีย์ ทั งใน
ระดับชุมชน / ระดับ
อ้าเภอ / ระดับจงัหวัด 

      

๕.๒.๖ เผยแพร่ภาพความส้าเรจ็
ของโครงการต่อสาธารณชน ผ่าน
ช่องทางสื่อทุกประเภท 

ประชาสมัพันธ์ สร้าง
ความตระหนักถึง
ความส้าคัญของเกษตร
อินทรีย ์

      

๕.๓ เสริมสรา้งองค์ความรู้สู่
เกษตรอินทรีย์ 

เพื่อเสรมิสร้างองค์
ความรู้ทั งด้านการผลิต
และการตลาดของกลุ่ม
เกษตรกร และ

     กษ. พณ.(คน. จร.) สธ. 
(อย.) นร.(กรม
ประชาสมัพันธ์) 



๗๙ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

โครงการ/กิจกรรมส้าคัญ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ระยะต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ 

ประชาสมัพันธ์สร้างการ
รับรู้ รวมทั งรณรงค์ให้
กลุ่มผู้บริโภคตระหนักถึง
ประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจาก
การบริโภคสินค้าเกษตร
อินทรีย ์

๕.๓.๑ จัดหลักสูตร “พฒันา
เกษตรกรสูผู่ป้ระกอบธุรกิจเกษตร
อินทรีย”์ 

เพื่อใหม้ีองค์ความรู้ด้าน
การผลิต การแปรรูป
ขั นต้น และการตลาด / 
กลุ่มเป้าหมาย :  
เกษตรกรทีท่้าเกษตร
อินทรีย์  

๐.๒๑ ลบ. 
๓๐ คน / 
หลักสูตร  
(๗ วัน@ 
๑,๐๐๐ บ.) 

๐.๒๑ 
๓๐ คน / 
หลักสูตร 
(๒๐ วัน) 

๐.๒๑ 
๓๐ คน / 
หลักสูตร 
(๒๐ วัน) 

๐.๒๑ 
๓๐ คน / 
หลักสูตร 
(๒๐ วัน) 

เกษตรกรที่
ผ่านการ
อบรม
ถ่ายทอดจาก
รุ่นสูรุ่่น 

 

๕.๓.๒ จัดหลักสูตร “เกษตรกร
สัมพันธ์เพือ่เปลี่ยนวิถีสูเ่กษตร
อินทรียเ์ต็มรปูแบบ”  

เพื่อใหเ้กษตรกรต้นแบบ
เกษตรอินทรีย ์ท้าหน้าที่
ให้ความรู้ทางเทคนิคการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ การ
ท้าเกษตรผสมผสาน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
แปลงต้นแบบของตนเอง 
/ กลุ่มเป้าหมาย :  
เกษตรกรระยะ

๑.๔๔ ลบ. 
เกษตรกร
ต้นแบบ 
๑๐ คน : 
เกษตรกร
ระยะ
ปรับเปลี่ยน 
๕๐ คน 
(อัตรา ๑:๕) 

๑.๔๔ 
ลบ. 
 

๑.๔๔ 
ลบ. 
 

 จัด
ค่าตอบแทน
ให้กับ
เกษตรกร
ต้นแบบ 

 



๘๐ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

โครงการ/กิจกรรมส้าคัญ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ระยะต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ 

ปรับเปลี่ยน  (๑๐คน*
๖๐๐บ.*๘
ชม.*๓๐) 

๕.๓.๓ จัดหลักสูตร “เกษตร
อินทรียเ์ปลี่ยนวิถีชีวิตสู่เศรษฐกจิ
พอเพียง”  
 

เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับประโยชน์ของ
การท้าเกษตรอินทรีย์ 
แนวทางการท้าเกษตร
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง การ
ลด ละ เลิกการใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมี การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ และวิถีการเข้าสู่
เกษตรอินทรียร์ะยะ
ปรับเปลี่ยน / 
กลุ่มเป้าหมาย : 
เกษตรกรทั่วไปและ
เกษตรกรทีท่้าเกษตร
ปลอดภัย 

๐.๕ ลบ. 
๕๐ คน / 
หลักสูตร 
(๑๐ วัน) 

๐.๕ ลบ. 
๕๐ คน / 
หลักสูตร 
(๑๐ วัน) 

๐.๕ ลบ. 
๕๐ คน / 
หลักสูตร 
(๑๐ วัน) 

   

๕.๓.๔ จัดหลักสูตร " พัฒนา
ลูกหลานเกษตรกรสูเ่กษตร
อินทรีย"์ เน้น  

เพื่อใหก้ลุม่ลูกหลาน
เกษตรกร เห็นโทษของ
การใช้สารเคมีในการ

ให้เข้ารบั
การอบรม
ในช่วงปิด

0.5 ลบ. 
30 คน/
หลักสูตร 

0.5 ลบ. 
30 คน/
หลักสูตร 

   



๘๑ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

โครงการ/กิจกรรมส้าคัญ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ระยะต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ 

ผลิต  และเห็นประโยชน์
ของเกษตรอินทรีย์ 
ตลอดจนการปลูก
จิตส้านึกต่อการผลิตที่มี
คุณภาพเพื่อประโยชน์
ของผู้บริโภคและ
ประเทศชาติ  

เทอม 
๐.๕ ลบ. 
๓๐ คน/
หลักสูตร 
(๒๐ วัน)  

(๒๐ วัน) (๒๐ วัน) 

๕.๓.๕ ประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการ 
ตระหนักรู้ / ประโยชน์ที่จะไดร้ับ
จากการบริโภคสินค้าเกษตร
อินทรีย ์

เพื่อใหผู้้บริโภคตระหนัก
รู้ถึงประโยชน์ทีจ่ะได้รบั
จากการบริโภคสินค้า
เกษตรอินทรีย์ และการมี
สุขภาพดีด้วยวิถีเกษตร
อินทรีย ์

๑.๐ ลบ. ๑.๐ ลบ. ๑.๐ ลบ. ๑.๐ ลบ.   

๕.๓.๖ จัดตั งคลินกิเกษตรอินทรีย์
แบบเคลื่อนทีเ่ร็ว 

เพื่อให้ค้าแนะน้า/
ปรึกษาแกเ่กษตรกรทีม่ี
ปัญหาการท้าเกษตร
อินทรียแ์บบรายแปลง 

๐.๒ ลบ. ๐.๒ ลบ. ๐.๒ ลบ. ๐.๒ ลบ.  กษ. อปท. 

๕.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 

เพื่อใหเ้กิดการรวมกลุ่ม
การผลิต เพิม่ผลผลิตต่อ
ไร่ ลดต้นทุนการผลิต
เกษตรอินทรีย์ และสร้าง

      



๘๒ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

โครงการ/กิจกรรมส้าคัญ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ระยะต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ 

รายได้เพิ่มจากการท้า
เกษตรผสมผสานหรือ
เกษตรทางเลือกอื่นที่มี
ความเหมาะสมตาม
ศักยภาพพื นที่และมี
คุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกบัความ
ต้องการของตลาด 

๕.๔.๑ สร้างเครือข่ายกลุ่มการผลิต
เกษตรกรอินทรีย์ โดยให้ผู้น้า
เกษตรอินทรีย์ต้นแบบระดับ
ต้าบล/อ้าเภอ 

เพื่อเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารด้านการ
ผลิตและสามารถ
กระจายผลผลิตระหว่าง
กัน 

      

๕.๔.๒ ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม
เพื่ อ เพิ่ มประสิท ธิภาพและลด
ต้นทุนการผลิต  

- เพื่อใหเ้กิดการรวมตัว
ของเกษตรกรไปสู่
เกษตรอินทรีย์แปลง
ใหญ่จากการวิเคราะห์
ฐานข้อมูลตามข้อ ๕.๑ 
และใช้ทรัพยากร
ร่วมกันใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด เช่น การใช้แนว

      



๘๓ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

โครงการ/กิจกรรมส้าคัญ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ระยะต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ 

กันชนระบบน ้า หรือ
แรงงานร่วมกัน การ
ลงทุนร่วมกันซื อโรงสี
ชุมชน เป็นต้น 

๕.๔.๓ ส่ ง เสริมการท้า เกษตร
อินทรีย์ โดยจัดตั งศูนย์ผู้น้าเกษตร
อินทรีย์ต้นแบบ 

- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้/
ฟาร์มตัวอย่าง/ชุมชน
ต้นแบบ หรอืเป็น
โรงเรียนเกษตรกรที่
คอยให้ค้าแนะน้าและ
ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการท้าเกษตร
อินทรีย์ เกษตร
ผสมผสาน และเกษตร
ทางเลือก 

      

๕ . ๔ . ๔ พั ฒ น า ร ะ บ บ รั บ ร อ ง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

- เพื่อจัดท้าและพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูด้าน
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์ระดบัท้องถ่ิน 
(มาตรฐาน Yaso BOS) 
เช่ือมโยงกับเครือข่าย
ระบบฐานข้อมลูเกษตร

๐.๕ ลบ. ๐.๕ ลบ. ๐.๕ ลบ. ๐.๕ ลบ.   



๘๔ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

โครงการ/กิจกรรมส้าคัญ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ระยะต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ 

อินทรีย์ของประเทศ 
- เพื่อจัดท้าโปรแกรมการ

ตรวจรบัรอง และการ
สืบค้นข้อมลูการตรวจ
รับรองผ่านระบบ
เครือข่าย 
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๗. วิธีการประเมินผล 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามและประเมินผลภาพรวมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต
เกษตรอินทรีย์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมทั งสรุปรายงานผลการด้าเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว และให้
ข้อเสนอแนะกรณีปรับแผนการด้าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ชาติ     
๒๐ ป ี
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จัดท้าโดย 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง หน่วยงาน 
๑. นายชัยวัฒน์ ประภานวรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

ระดับช้านาญการพเิศษ 
ส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

๒.  นายชัยรัตน์  บุญส่ง  นักวิชาการพาณิชย์ 
ระดับช้านาญการพเิศษ 

ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์

๓.  นายนพดล ครุธน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ระดับช้านาญการพเิศษ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

๔. นายสุรพงษ์  เอิมอุทัย นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับช้านาญการพเิศษ 

ส้านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

๕. นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม  นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ระดับช้านาญการพเิศษ 

กรมการพฒันาชุมชน 

๖. นางสุธาวดี  ทองศิร ิ ผู้บริหารทีม 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

๗.  นางสาวณัฎฐิณี  แสงกุศลสง่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับช้านาญการพเิศษ 

ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๘. นางสาวพรชาตา บุสสุวัณโณ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ระดับช้านาญการพเิศษ 

ส้านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

๙. นางสาวฌินาพรรณ์ เมฆไพบูลย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ระดับช้านาญการพเิศษ 

กรมที่ดิน 
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๓. หมู่บ้านกลางน ้า: บ้านค้าครตา   

บทสรปุผู้บริหาร (Executive Summary)  
บ้านค้าครตา ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 9 ของต้าบลดงมะไฟ อ้าเภอบางทรายมูล จังหวัดยโสธร

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวนาปี เนื่องจากต้องพึ่งพาน้้าฝนตามฤดูกาล 
ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเหนียวไว้บริโภคในครัวเรือน ข้าวเจ้าหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ไว้ขายและบางส่วนเก็บไว้
บริโภค และยังท้าเกษตรกรรมอื่นๆได้แก่ ปลูกมันส้าปะหลัง อ้อย ถ่ัวลิสง แตงโม ยางพารา และปศุสัตว์ 

บ้านค้าครตา เป็นหนึ่งในหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เป้าหมาย ในยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัด 
ที่ต้องการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน โดยก้าหนดเป้าหมายให้มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์
จ้านวนสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และมูลค่าการจ้าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน  เนื่องจากความ
พร้อมของชุมชนที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรสู่ความยั่งยืน ควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้สอดรับกับ
กรอบแนวคิดดังกล่าวและน้าไปสู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านค้าครตาข้ึน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลบ้านค้าครตาด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis พบว่า ผู้น้าและสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านค้าครตามีความเข้มแข็ง และมุ่งมั่นในการท้าเกษตร
อินทรีย์สามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้หลากหลาย แต่ยังมีจ้านวนเกษตรกรอยู่ครึ่งหนึ่งของหมูบ่า้นทีย่งั
ท้าการเกษตรแบบใช้สารเคมี เนื่องจากขาดความเช่ือมั่นและงบประมาณในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้กลุ่มวิสาหกิจฯ ยังขาดงบประมาณ เครื่องมือ เครื่องจักรและองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต การเก็บรักษา การแปรรูป การบรรจุ และการจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์   

เมื่อได้สอบถามถึงความต้องการของชาวบ้านพบว่าทางกลุ่มฯ ต้องการรวบรวมข้าวจากสมาชิก
กลุ่ม เพื่อที่จะขายข้าวได้ราคาสูงข้ึนต้องการให้ข้าวเปลือกของกลุ่มมีคุณภาพดีข้ึน สามารถน้าผลผลิตไปแปร
รูปเพิ่มมูลค่าได้ และมีสมาชิกกลุ่มมากข้ึน ประกอบกับศักยภาพของกลุ่มฯ ที่สามารถพัฒนาไปเป็นหมู่บ้าน
เกษตรอินทรีย์  ศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ได้ จึงได้เสนอโครงการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์สร้างสรรค์ บ้านค้าครตา ต้าบลดงมะไฟ อ้าเภอบางทรายมูล จังหวัดยโสธรข้ึน       
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรให้เกิดความยั่งยืน โดย
ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เช่ือมโยงตั้งแต่ต้นทาง (เพิ่มศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์) กลางทาง (ตั้งโรงสี
ชุมชนที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  แปรรูปข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร) 
ปลายทาง (การสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์ ในช่ือ “ยายค้าออร์แกนิค” เช่ือมโยงการจ้าหน่ายโดยการ
จับคู่ธุรกิจข้ามภูมิภาค การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) นอกจากนี้เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน ได้จัดท้ากิจกรรมเพื่อให้หมู่บ้านมีองค์

ความรู้ ทักษะและความช้านาญในการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต การบริหารจัดการแบบครบวงจร ในรูปแบบ “หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ของ
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และน้าการเกษตรแม่นย้าสูงโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain          
มาประยุกต์ใช้เพื่อให้หมู่บ้านมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการการตรวจสอบการท้าเกษตรอินทรีย์
อย่างครบวงจรท้าให้การเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์มีประสิทธิภาพดีข้ึน เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต      
ลดการใช้พลังงาน  

การด้าเนินโครงการและกิจกรรมดังกล่าวจะสนับสนุนให้บ้านค้าครตา เป็นหมู่บ้านต้นแบบ      
การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจร และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเป้าหมายยุทธศาสตร์จังหวัดในการเพิม่
พื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน มีสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานและมีมูลค่าจ้าหน่าย
เพิ่มข้ึน และส่งผลกลับมาสู่ความกินดีอยู่ดีของชาวบ้านค้าครตา 
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1. ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 บ้านค าครตา 

บ้านค้าครตา ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 9 ของต้าบลดงมะไฟ อ้าเภอบางทรายมูล จังหวัดยโสธร 

   บ้านค้าครตา ก่อตั้งมาแล้วประมาณ 200 ปี 
ซึ่งเดิมบริเวณใกล้หมู่บ้านเป็นเขตป่าที่อุดมสมบูรณ์
และมีแหล่งน้้าซับ (น้้าค้า) คือมีน้้าตลอดปี ตั้งอยู่
ระหว่างบ้านดงมะไฟและบ้านโพนงอย ต้าบล
ข้ันบันไดใหญ่ อ้าเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี  

   นางค้าซึ่งเป็นชาวบ้านโพนงอยได้น้าควาย
มาเลี้ยงและชักชวนเพื่อน ๆ  มาด้วย ทุกครั้งที่น้าควาย
มาเลี้ยง นางค ามักจะน าห่อข้าวและของใช้ใส่
ตระกร้าคอนใส่บ่า (การเอาสิ่งของห้อยที่ปลายไม้
คานหรือปลายไม้เพียงข้างเดียวแล้วแบกบ่าพาไป) 
และเก็บของป่าใส่ตระคร้าคอนกลับบ้านเสมอ 
ต่อมานางค้าเห็นว่าเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์และ
เป็นท้าเลที่เหมาะสมจะสร้างบ้านเรือน จึงชักชวน
เพื่อน ๆ มาครั้งแรก 3 ครัวเรือน ชาวบ้านเรียกกัน

ว่า “บ้านนางค้าคอนกะต่า” และต่อมาได้เปลี่ยนช่ือให้ไพเราะข้ึน เป็น “บ้านค้าครตา” จนถึงปัจจุบันนี ้

พ้ืนท่ีเป็นป่าสงวนแห่งชาติเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งสิ้น 3,832 ไร่ แบ่งออกเป็น พื้นที่ท้าการเกษตร
จ้านวน 3,512 ไร่ และพื้นที่อยู่อาศัยจ้านวน 320 ไร่  

ประชากรจ้านวนทั้งสิ้น 868 ราย 212 ครัวเรือน  

การประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการท้านา รองลงมาเป็น
การปลูกพืชไร่ ได้แก่ มันส้าปะหลัง อ้อย ถ่ัวลิสง แตงโม กล้วยน้้าว้า และไม้ผล ไม้ยืนต้น ได้แก่ ยูลาลิปตัส 
ยางพารา ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรเริ่มให้ความส้าคัญกับการปลูกยางพารามากข้ึน 

ข้าวที่ปลูกเป็นข้าวนาปีโดยส่วนใหญ่ปลูกข้าวเหนียวไว้บริโภคในครัวเรือน ข้าวเจ้าส่วนใหญ่ไว้ขาย
และบางส่วนเก็บไว้บริโภค พันธ์ุข้าวเจ้า ได้แก่ พันธ์ุข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าว กข. 15 ข้าวหอมนิล ข้าว
หอมทับทิมชุมแพ ข้าวไรซ์เบอรี่ พันธ์ุข้าวเหนียว ได้แก่ พันธ์ุ กข. 6 วิธีการท้านาเป็นการท้านาด้า จากสภาพ
พื้นที่สามารถท้านาเพียงปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากต้องพึ่งพาน้้าฝนตามฤดูกาล 

ปศุสัตว์ ในพื้นที่บ้านค้าครตาได้มีการเลี้ยงโคขุน ไก่ เป็ด การเลี้ยงปลาในบ่อดินและในนาข้าว 

อาชีพเสริมคือการท้าหัตถกรรม จักรสาน และผ้าทอ 
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การรวมกลุ่มในพ้ืนท่ีในต้าบลดงมะไฟ อ้าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ข้ึน
ทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จ้านวน 18 กลุ่ม โดยกลุ่มวิสาหกิจที่อยู่ในพื้นที่บ้านค้าครตา (หมู่ 3 
และ หมู่ 9) มีจ้านวน 10 กลุ่ม ทั้งด้านการเกษตร (ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เลี้ยงโคขุน กล้ายางพารา) และ ด้าน
งานฝีมือ (เย็บผ้า)  

หมู่ กลุ่มวิสาหกิจ 
3 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านค้าครตา 
3 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมีบ้านค้าครตา 
3 วิสาหกจิชุมชนโคขุนก้าวหน้าบ้านค้าครตา 
3 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพผูเ้ลี้ยงโคในเขตปฏิรปูที่ดินหมู่ 3   
3 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มโคขุนบ้านค้าครตา 
3 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มงานฝมีือแมบ่้านหมู่ 3 
3 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มกล้ายางพาราช้าถุงบ้านค้าครตา 
3 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้านสามัคคี หมู่ 3 
9 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มสตรี บ้านค้าครตา 
9 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้านหลากกิจกรรม บ้านค้าครตา 
1 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มทอเสื่อกก ต.ดงมะไฟ 
4 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้าน-บ้านค้าไผ่ 
5 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มสตรีทอเสื่อกก บ้านโคกกอ่ง 
6 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนือ้ในเขตปฏิรปูที่ดินบ้านค้าแขนศอก 
7 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดกอ้นเช้ือ 972 ต้าบลดงมะไฟ 
8 วิสาหกจิชุมชนผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 1,8,10 
8 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐบ์้านดงมะไฟ 
8 วิสาหกจิชุมชนบ้านดงมะไฟ ต้าบลดงมะไฟ 

1.2 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านค าครตา 

เริ่มต้นเมื่อ ปี 2551 โดยได้เริ่มก่อตั้งโรงปุ๋ยอินทรีย์เคมีโดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) โดยขณะนั้นมีสมาชิก 34 ราย ด้าเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสม
แม่ปุ๋ยเคมีเพื่อจ้าหน่ายให้กับสมาชิกและชุมชน ต่อมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
และ วว. ได้ร่วมมือขับเครื่อนโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของแต่ละอ้าเภอท้ากิจกรรมโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์
ในปี 2555 และโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีได้ปรับเปลี่ยนการผลิตมาเป็นผลิตปุ๋ยอินทรีย์แต่เพียงชนิดเดียว 
และสมาชิกโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์เริ่มมีสมาชิกเพิ่มเป็น 61 ราย และเป็นการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 
ในปี 2556  
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ปี 2557 โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านค้าครตาได้ร่วมกับโรงเรียนชาวนาในแต่ล่ะอ้าเภอ
ของในจังหวัดยโสธรได้ร่วมกันท้าเกษตรอินทรีย์แบบขอรับรองมาตรฐานสากล (มกท.) ในช่ือกลุ่ม ธกส. 
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และผ่านการรับรองเป็นข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนปีที่ 1 แต่มีปัญหาเรื่องการตลาด 

ปี 2558 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านค้าครตาได้ลาออกจากกลุ่ม ธกส . ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์       
มาสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์แทนรัก ซึ่งกลุ่มสหกรณ์แทนรักต้องการสมาชิกจ้านวนมากเพราะมี
ค้าสั่งสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศจ้านวนมากและเป็นกลุ่มที่มี่สมาชิกเกือบทั่วทั้งจั งหวัด แต่ผลการรับรอบ
ของ (มกท.) ไม่ผ่านการรับรองเพราะมีระบบควบคุมภายในอ่อนแอขาดความเช่ือมั่นในระบบเอกสารและ
การตลาดของกลุ่มเป็นขายให้โรงสีทั่วไปและขายให้สหกรณ์แทนรักบางส่วนส่งผลให้กลุ่มฯ ได้ลาออกจาก
การป็นสมาชิกของสหกรณ์แทนรักในปี 2559 มาจัดตั้งกลุ่มและขอรับรองมาตรฐานในช่ือ “กลุม่เกษตรอนิทรยี์
บ้านค้าครตา” มีนางลัดดา พันธ์ศรี เป็นประธานกลุ่ม  มีสมาชิก 61 ราย ได้รับงบประมาณจากจังหวัด
ยโสธรช่วยเหลือในเรื่องค่ารับรองและปัจจัยการผลิต และจากความมุ่งมั่นของสมาชิกกลุ่ม ได้เป็นตัวอย่างที่
ดีให้กับชุมชน ส่งผลให้ในปึ 2560 กลุ่มฯ ไดร้ับสมาชิกเพิ่มอีก 40 ราย รวมเป็น 101 ราย โดยมาตรฐาน
ที่กลุ่มฯ ขอรับรองได้ ณ ปัจจุบัน ได้แก่ 

- มาตรฐาน มกท. (IFOAM) เป็นข้าวอินทรีย์ปรับเปลี่ยนปีที่ 1 ผ่าน 52 ราย พื้นที่ผลิต 350 ไร่ 
- มาตรฐาน มกท. , (IFOAM) เป็นข้าวอินทรีย์ปรับเปลี่ยนปีที่ 2 มี 49 ราย พื้นที่ผลิต 728 ไร่ 
- มาตรฐานออร์แกนิคไทยแลนด์ (Organic Thailand)  ผ่าน 60 ราย                                                                                                    
- มาตรฐานออร์แกนิคไทยแลนด์  (Organic Thailand) ปี 2 มี 61 ราย พื้นที่ 830 ไร่ 
- มาตรฐานออร์แกนิคไทยแลนด์ (Organic Thailand)  ปี 1 มี 40 ราย พื้นที่ 248 ไร่ 

 
โครงสร้างการบริหาร  โครงการกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านค าครตา 

 

 

คณะกรรมการบริหารโครงการกลุ่มเกษตรอินทรียบ์า้นค้าครตา 

คณะกรรม
การรับรอง 

ภายใน 

นักส่งเสริม
เกษตร
อินทรีย์ 

ผู้ตรวจ
ฟาร์มข้าว 
อินทรีย์ 

คณะกรรมการฝ่าย
ตลาดและ 
สต๊อกข้าว  
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โครงสร้าง หน้าท่ี 
คณะกรรมการบรหิารโครงการกลุ่ม
เกษตรอินทรียบ์้านค้าครตา 

- รับผิดชอบด้าเนินงานของโครงการทั้งหมด ติดต่อประสานงาน
องค์กรภายนอกอื่น ๆ ก้ากับติดต่อและมีมติให้การด้าเนินงาน
โครงการเป็นไปอย่างเรียบรอ้ย 

- ท้าหน้าที่ติดตอ่หาตลาดเพื่อสง่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาด และ
หน้าที่คุมสต็อกข้าว 

คณะกรรมการรับรองภายใน 
 

- พิจารณารบัรอง รายงานตามทีผู่้ตรวจได้ไปตรวจแปลงของ
สมาชิกโดยใช้มาตรฐานโครงการเป็นคู่มือการรับรอง 

นักส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์
 

- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ
มาตรฐานโครงการให้เกษตรกร พร้อมทั้งแนะน้าในการหาปจัจัย
การผลิตที่ใช้ในระบบเกษตรอินทรีย ์

คณะกรรมการฝ่ายตลาดและ 
สต๊อกข้าว  
 

- รวบรวม ตรวจสอบ แปรรูปผลผลิตของเกษตรกรตามค้าสัง่ซื้อ 
หรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากโครงการ และจัดสง่สินค้าแก่
ลูกค้า 

- จัดท้าระบบบัญชีทัง้การตลาดและการสต็อกข้าวให้ตรวจสอบได้ 
- ด้าเนินงานอื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากประธานกลุม่ หรอืมติ

ที่ประชุมของโครงการฯ 
ผู้ตรวจแปลงฟารม์ข้าวอินทรีย ์
 

- ตรวจประเมินเกษตรกรตามมาตรฐานโครงการ 
- เขียนรายงานการตรวจ อ่าน /มีรูปภาพประกอบการน้าเสนอให้

คณะกรรมการโครงการพจิารณารบัรอง 

2. การวิเคราะห์ SWOT Analysis 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ สถานภาพและศักยภาพความพร้อมด้านการท้าเกษตร
อินทรีย์ และปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ นโยบาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการท้าเกษตรอินทรีย์
ของบ้านค้าครตาโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis แล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 
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ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
การบริหารจัดการ 
(Management) 

1) ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรให้ความส้าคัญในการท้าเกษตร
อินทรีย ์

2) กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรียบ์้าน
ค้าครตา มีการท้าเกษตรอินทรีย์ครบวงจร 

 
 

ปัจจุบันยังใช้วิธีการบรหิารจัดการแบบดั้งเดิม (Traditional Farming)  

งบประมาณ  
(Money) 

มีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริม เช่น การทอผ้า และ      
จักสาน เป็นต้น 

 
 

ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือส้าหรับการแปรรูปเกษตร
อินทรีย์และโกดงัเกบ็ผลผลิตรวมของกลุ่มวิสาหกจิฯ 

บุคลากร 
(Man) 

1) ผู้น้าและสมาชิกกลุ่มมีความเข้มแข็ง และมุ่งมั่นในการท้า
เกษตรอินทรีย ์

2) สมาชิกของกลุ่มมีองค์ความรู้ในเรือ่งเกษตรอินทรีย์ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้กบัสมาชิกได้ 

3) คนรุ่นใหม่มีความรักถิ่นฐานบ้านเกิด ต้องการกลับมาสบื
สานและพฒันาเกษตรอินทรีย ์

 
 

จ้านวนสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ มเีพียงครึ่งหนึ่งของหมูบ่้าน 

ทรัพยากร (Resource) 1) มีทรัพยากรเพื่อท้าเกษตรกรรมทีอุ่ดมสมบรูณ์ 
2) มีโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของหมูบ่้าน 

 
 

 

ต้องใช้น้้าฝนและน้้าบาดาลในการท้าเกษตรอินทรีย์ ท้าใหส้ามารถ
ปลูกข้าวอินทรีย์ได้เพียงปลีะ 1 ครั้ง 
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ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats  : T) 
นโยบาย กฎระเบียบ 
(Policy) 

1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
2) นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
3) ผู้น้าระดบัจงัหวัด อ้าเภอ และทอ้งถ่ิน น้ายุทธศาสตร์ของ

รัฐบาลมาบรูณาการและเช่ือมโยงก้าหนดเป็นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพื่อต่อยอดการด้าเนินงานด้าน
เกษตรอินทรีย์ให้เป็นรูปธรรม 

4) ความต่อเนื่องตามนโยบายเป้าหมายหลักของจังหวัดยโสธร 
5) การก้าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

ไม่มีงบประมาณสนบัสนุนในการด้าเนินการยื่นขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์

เศรษฐกจิ (Economic) การรวมตัวเป็นระบบเศรษฐกิจอาเซียนท้าให้ขนาดตลาดของ 
หลายอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมาก 

1) ขาดช่องทางการจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน 
2) มีการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์

ในจังหวัดเดียวกัน 
สังคม วัฒนธรรม (Social) 1) วิถีชีวิตของคนอีสานในจังหวัดยโสธรมีความเข้มแข็ง 

2) กระแสความนิยมการดูแลสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ 

3) มีประวัติความเป็นมาด้านเกษตรอินทรีย์ทีส่ามารถน้ามา
เป็น ‘Background’ ในการสร้างสรรค์เป็นแบรนด์ของ
ตัวเอง 

ประชากรแรงงานลดน้อยลง เนื่องจากจ้านวนเด็กเกิดใหม่นอ้ยลง  
และแนวโน้มผูสู้งอายุเพิม่มากข้ึน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Technology) 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีี่รวดเร็วและอ้านวยความสะดวก 
แก่ผู้บริโภค 

1) ขาดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการผลิต การเก็บรักษา การ
พัฒนา  การบรรจุ  และการจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

2) ขาดเครื่องมอื เครื่องจักรและเทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการช่วย
เพิ่มผลผลิต ตลอดจนการแปรรปูใหผ้ลิตภัณฑ์มมีูลค่าเพิ่มมาก
ข้ึน 
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลบ้านค้าครตาด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis พบว่า ผู้น้าและสมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านค้าครตามีความเข้มแข็ง และมุ่งมั่นในการท้าเกษตร
อินทรีย์สามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้หลากหลาย แต่ยังมีจ้านวนเกษตรกรอยู่ครึ่งหนึ่งของหมูบ่า้นทีย่งั
ท้าการเกษตรแบบใช้สารเคมี เนื่องจากขาดความเช่ือมั่นและงบประมาณในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้กลุ่มวิสาหกิจฯ ยังขาดงบประมาณ เครื่องมือ เครื่องจักรและองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต การเก็บรักษา การแปรรูป การบรรจุ และการจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ จึงได้
จัดท้าโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์สร้างสรรค์ บ้านค้าครตา ต้าบลดงมะไฟ อ้าเภอบาง
ทรายมูล จังหวัดยโสธรข้ึน 

3. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตเกษตรอินทรีย์สร้างสรรค์ บ้านค าครตา ต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล 
จังหวัดยโสธร 

3.1 หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้กลายเป็นสินค้าในกลุ่มกระแสหลักที่มีความส้าคัญ และมีศักยภาพ 
เนื่องจากผู้บริโภคทั่วโลกก้าลังตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับประชากรโลกมี
แนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้รับความสนใจอย่างมาก 

ส้าหรับเกษตรอินทรีย์ไทยนั้น มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัวปีละไม่ต่้าก ว่าร้อย
ละ 20 ซึ่งจากการส้ารวจข้อมูลโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนท พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศ
ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขยายตัวเพิ่มข้ึนจาก 235,523.35 ไร่ ในปี2557 เป็น 
284,918.44 ไร่ ในปี 2558 ในส่วนของจ้านวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานใน
ช่วงเวลาดังกล่าวก็ขยับเพิ่มข้ึนจาก 9,961 ฟาร์มในปี 2557 เป็น 13,154 ฟาร์ม 

รัฐบาลภายใต้การน้าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความส้าคัญกับเกษตรอนิทรยี ์
โดยก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 
(1) การเสริมสร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม (2) การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน 
(3) การเสริมสร้างศักยภาพการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์สู่สากล (4) การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มพื้นที่ ปริมาณและมูลค่าสินค้าเกษตร
อินทรีย์ของประเทศ  

จังหวัดยโสธรจึงได้ก้าหนดวิสัยทัศน์“ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” โดยได้
ก้าหนดยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐานมี
เป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์จ้านวนสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และมูลค่าการจ้าหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยบ้านค้าครตา ต้าบลดงมะไฟ อ้าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน
เป้าหมายของจังหวัดที่ก้าหนดให้เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ สืบเนื่องจากความพร้อมของชุมชนที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรสู่ความยั่งยืน ควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้สอดรับกับกรอบแนวคิดดังกล่าว
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และน้าไปสู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์
บ้านค้าครตาข้ึน 

3.2 วัตถุประสงค์ 
๑) เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการท้าเกษตรโดยใช้สารเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์ 
๒) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจร 
๓) เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงสีข้าวที่มีมาตรฐาน 
๔) เพื่อพฒันากระบวนการผลิต การเก็บรักษา การแปรรปูและบรรจุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีที่

ทันสมัย 
๕) เพื่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการการเกษตร ในการควบคุมการใช้

ปัจจัยการผลิตให้ถูกที่และถูกเวลาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของบ้านค้าครตา 
๖) เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดเกษตรอินทรีย์ของบ้านค้าครตา 
๗) เพื่อพัฒนาบ้านค้าครตาเป็นศูนย์กลางเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

3.3 เป้าหมาย 
๑) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
๒) เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรให้เกิดความยั่งยืน 

3.4 วิธีด าเนินงาน 
การดา้เนนิงานโครงการสร้างมลูค่าเพิม่ผลผลิตเกษตรอินทรียส์ร้างสรรค์ บ้านค้าครตา ต้าบลดงมะไฟ 

อ้าเภอบางทรายมลู จงัหวัดยโสธร ประกอบด้วย 9 กิจกรรมหลัก ดังนี ้
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ต้นทาง 

เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์

กลางทาง 

จัดต้ังโรงสีชุมชนที่ได้รับ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

แปรรปูข้าวอินทรีย ์

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ปลายทาง 

การสร้างBrand Image 

การสง่เสรมิการตลาด 

พัฒนาศูนย์เรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 

กิจกรรมหมูบ่้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตรแม่นย้าสูงโดยใช้เทคโนโลยี 
Blockchain 
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1.  กิจกรรมการจัดตั้งโรงสีชมุชนท่ีได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกข้าวจะเก็บเกี่ยวโดยใช้รถเกี่ยวและขายทันทีส่งผลให้ข้าวมีความชื นสูง 
และโดนหักราคามากจนไม่คุ้มต้นทุนการผลิต เนื่องจากไม่มีสถานที่เก็บข้าวเปลือก ซึ่งการจ้าหน่ายเป็น
ข้าวเปลือกเกษตรกรจะไม่ได้รับมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด ดังนั นเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ น เกษตรกรจึงควร
เก็บข้าวเปลือกไว้รอขายหรือผลิตเป็นข้าวสารขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยการจัดให้มียุ้งฉาง ไซโลให้แก่
กลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งส้าหรับใช้เก็บข้าวเปลือกเพื่อรอการจ้าหน่ายหรือสามารถผลิตข้าวสารจ้าหน่ายเองได้
ในช่วงที่มีราคาสูงจะเป็นการเพิ่มช่องทางเลือกให้เกษตรกรได้ทางหนึ่งในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 
นอกจากนี การสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวเปลือกโดยที่มาแปรสภาพเป็นข้าวสารและน้าออกจ้าหน่ายในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ข้าวจากชุมชนอันจะท้าให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ น โดยชุมชนควรต้องมีการบริหาร
จัดการผลผลิตภายในชุมชนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการ
ผลิตของแต่ละชุมชนอย่างมีระบบด้วย 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อพฒันาระบบการผลิตข้าวคุณภาพโรงสีข้าวและระบบการบรรจุผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ น 
- เพื่อใหเ้กษตรกรมียุง้ฉาง ไซโล ไว้เก็บข้าวเปลือก เพื่อรอจ้าหน่ายในช่วงที่ภาวะการค้าและราคา

ข้าวเพิ่มสูงขึ น เป็นการสร้างอ้านาจต่อรองและความเข้มแข็งให้เกษตรกรในการซื อขายข้าวเปลือก
รวมถึงสนบัสนุนให้มีการรบัฝากข้าวไว้ในยุ้งฉาง ไซโลเพิม่มากขึ น และเป็นการเสริมนโยบายและ
มาตรการของรฐับาลในการดงึผลผลิตส่วนเกินเข้าเก็บไว้ในยุ้งฉางไซโลในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด
มาก 

- เพื่อเป็นการสร้างรากฐานใหเ้กษตรกรเรียนรู้เรื่องภาวะการค้าและราคาข้าวในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในสินค้าข้าวที่ตนผลิตได ้

วิธีด าเนินการ 
๑) ส้ารวจความพร้อมและมีศักยภาพในการขอสร้างยุง้ฉาง ไซโล และโรงสีชุมชน โดยจะต้องมี

พื้นที่ที่เป็นสาธารณะประโยชน์เพือ่น้ามาจัดสร้างยุ้งฉางไม่นอ้ยกว่า 2 – 4 ไร่ และก่อสร้าง
โรงสีพรอ้มลานตากข้าวเปลือกไม่น้อยกว่า ๒ - ๓ ไร่ ซึ่งได้รับการบรจิาคโดยท้าเป็นลายลักษณ์
อักษร 

๒) จัดหาผู้รบัเหมาก่อสร้างเพือ่ท้าการจัดการสร้างยุง้ฉาง ไซโล และโรงสีตามแบบที่ก้าหนด 
๓) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง และตรวจรบัการสร้างยุง้ฉาง โรงสี เครือ่งสีข้าว ลานตาก

ข้าวเปลือก เครื่องช่ังน้้าหนัก เครื่องวัดความช้ืน เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว และเครื่องอบลด
ความช้ืน ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ พรอ้มส่งมอบยุ้งฉาง 
ไซโล และโรงสี พรอ้มทัง้ติดตามประเมินผลตามความเหมาะสมต่อไป 
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๔) ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรที่ไดร้ับการคัดเลือกและคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลยุ้งฉาง
ไซโลและโรงสีเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวก่อน
น้าข้าวเปลือกเข้าเกบ็ยุ้งฉางไซโลและเรียนรู้การสีแปรสภาพข้าวการสร้างตราสินค้าการบรรจุ
ภัณฑ์ รวมทั้งระบบการจ้าหน่าย/เช่ือมโยงตลาด 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี  

งบประมาณ   5,000,000 ล้านบาท 

 

 
 

 



๑๐๑ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

2.  กิจกรรมการแปรรูปข้าวอินทรีย์  

หลักการและเหตุผล  

ข้าวอินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวที่ไม่มีสารเคมีตกค้าง เนื่องจากเป็นการปลูกโดยระบบเกษตรอินทรีย์ 
ที่ให้ความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคตลอดทั้งเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา การ
บริโภคข้าวอินทรีย์จึงเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค และยังเป็นการสะท้อนถึ งการยกระดับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมของชาวนาให้ดีข้ึน การแปรรูปข้าวอินทรีย์เป็นการที่ท้าให้มูลค่าข้าวเพิ่มข้ึน (Value - Added) 
ด้วยการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว ภายใต้หลักการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ทุกข้ันตอน ช่ึงเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุค
ปัจจุบันที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ ทันสมัย สะดวกสบาย ข้าวอินทรีย์สามารถน้ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ดังนี้ 

1) อาหาร  
- แป้งข้าว (Rice Flour) น้าไปท้าเป็นผลิตภัณฑ์แป้งเบเกอรี่ เพื่อใช้ทดแทนแป้งสาลี ส้าหรับ  

เบเกอรี่และเมนูอาหารนานาชนิด 
- เครื่องดื่มธัญพืชส้าเร็จรูปพร้อมบริโภค (Cereals) เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มส้าเร็จรูปซึ่งผลิต

จากธัญพืขชนิดต่างๆ ได้แก่ ข้าวชนิดต่าง ๆ ถ่ัว เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง ฯลฯ ลักษณะ
เนื้อสัมผัสกรอบพอง จากกระบวนการผลิตอบแห้งมีรูปร่างและรสชาติหลากหลาย เหมาะ
ส้าหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพทุกวัย  

- ขนมขบเค้ียวชนิดต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทพร้อมรับประทาน (Ready to eat) ใน
กระบวนการผลิตอาจเตรียมเป็นลักษณะของวัตถุดิบ สุก แห้ง เป็นแผ่นเล็ก ๆ (Flake) หรือ
เป็นก้อนโต (Dough) แล้วจึงท้าให้พองหรือค่ัว ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจมีการน้าธัญพืชอื่นมา
ผสม และมีการเติมสารปรุงรส วิตามิน แร่ธาตุและโปรตีนเพื่อเสริมโภชนาการ  

- เส้นก๋วยเตี๋ยว ได้แก่ เส้นเล็ก เส้นใหญ่ เส้นหมี่ ก๋วยจั้บ ขนมจีน และแผ่นแป้ง ซึ่งมีลักษณะ
แตกต่างกันไป นิยมน้าไปประกอบอาหารประเภทต้มหรือผัด 

- น้้ามันร้าข้าว ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินอีและแกมมาออไรซานอล ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่มีฤทธ์ิ
ต้านอนุมูลอิสระ และช่วยลดคอเลสเตอรอล 

- เนยขาวและครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพเนื่องจากไม่มี
ไขมันทรานส์ซึ่งเป็นสาเหตุส้าคัญของโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และมะเร็ง นอกจากนี้ยังมี
สารอาหารที่มีคุณประโยชน์อย่างวิตามินซี หรือแกมมาโอไรซานอล รวมถึงกรดไขมันอิ่มตัว 

- กะทิ ผลิตได้จากน้้ามันร้าข้าวซึ่งน้ามาผสมกับน้้ามันเมล็ดดอกทานตะวันและโปรตีนจากถ่ัว
เหลือง เป็น “กะทิทางเลือก” ส้าหรับผู้ป่วยโรคหัวใจหรือคอเลสเตอรอลสูง ที่ไม่สามารถ
บริโภคกะทิทั่วไปได้ ข้อดีของกะทิธัญพืชนี้ คือไม่มีคอเลสเตอรอล และมีไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า
กะทิจากมะพร้าวถึง 3 เท่า อีกทั้งมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้จากร้าข้าว  
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- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สารสกัดจากข้าวกล้องหลากหลายสายพันธ์ุ อุดมด้วยวิตามินและ
คุณประโยชน์ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบ้ารุงสุขภาพ  

- เครื่องดื่มบ้ารุงก้าลังจากข้าวกล้องที่ผ่านกระบวนการเพาะให้งอก และใช้เอนไซม์ในการ
เปลี่ยนแป้งให้เป็นน้้าตาลกลูโคสที่ให้พลังงานเร็ว แล้วน้ามาผสมกับสมุนไพร วิตามินบี 3 บี 6 
บี 12 ไนอาซิน และกรดอะมิโนแอลอาร์จีนีน ได้เป็นเครื่องดื่มให้พลังงาน ช่วยกระตุ้นการ
ท้างานของระบบประสาท และสร้างความสดช่ืน กระปรี้กระเปร่า 

2) เครื่องส้าอาง 
- เม็ดสครับจากปลายข้าวหัก ผลิตได้จากข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอรร์ีอินทรีย์ จึงมั่นใจได้ว่า

ครีมสครับที่ได้ปลอดภัยจากสารเคมี 
- แป้งฝุ่นจากข้าว โดยน้าแป้งข้าวมาผ่านกระบวนการดัดแปรทางเคมีและฟสิิกส์จนกระทั่งได้

เป็น ‘แปง้ไฮโดรโฟบกิ’ ที่มีคุณสมบัติดูดความช้ืนและความมันได้ดี โดยสามารถดูดซบัความ
มันได้สูงกว่าแปง้ทั่วไปถึง 3 เท่า จงึเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ปลอดภัยและยังเป็นผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มและผู้ใช้ เนื่องจากย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไม่มีส่วนผสมของ
สารทัลคัมไม่สะสมในปอดหรือใต้ร่มผ้า ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ไม่ระคายเคืองต่อผิวบอบบาง
ของทารก 

- แป้งพัฟจากข้าว ซึ่งไม่มสี่วนผสมของสารทัลคัมแล้ว แป้งนี้ยังมีชีวภาพโมเลกุลที่มีฤทธ์ิต้าน
อนุมูลอสิระ ยับยั้งเอนไซมท์ี่ท้าใหผ้ิวคล้้า มสีารแอนติเอจจิงช่วยชะลอริ้วรอยก่อนวัย คนที่
เป็นสิวจะหายเร็วข้ึนเพราะมีสารช่วยลดการอักเสบ และสามารถล้างออกได้หมดจด โดยไม่มี
สารเคมีตกค้าง 

- ลิปสติก ผลิตโดยใช้แป้งข้าวและน้้ามันร้าข้าวเป็นองค์ประกอบหลัก และใช้สีจากผักผลไม้
ทดแทนสสีังเคราะห์ ท้าให้มั่นใจได้ว่าลิปสติกนี้ปลอดภัยต่อสุขภาพ น้้ามันร้าข้าวในลิปสติกยัง
มีคุณสมบัติช่วยลดรอยเหี่ยวย่นและความหมองคล้้าบริเวณรมิฝีปาก ตลอดจนช่วยลด
อันตรายที่เกิดจากการสัมผัสกับแสงแดด 

- ผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิวหน้า ได้แก่ ครีมบ้ารุงผิวหน้าทีส่กัดจากจมูกข้าวหอมมะลผิสมกบัโปรตีน
จากไหมและพืชสมุนไพรอื่นๆ โฟมล้างหน้าที่ไม่ใส่สารที่ท้าให้เกิดฟอง ครีมพอกหน้าที่
สามารถดูดซบัเครื่องส้าอางที่ตกค้างบนใบหน้าและเซลลผ์ิวที่ตายแล้ว  เซรั่มข้าวบ้ารุงผมที่
สกัดจากน้้ามันร้าข้าวและหมากเม่าสกัด พรอ้มทัง้มะกรูด สม้โอ อัญชัน ช่วยลดการหลุดร่วง
และกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม  

3) ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
- แผ่นเจลห้ามเลือดและฟองน้้าห้ามเลือด ผลิตจากแป้งข้าวเจ้า น้ามาท้าให้บริสุทธ์ิและปลอด

เช้ือ จากนั้นจึงน้ามาดัดแปลงโครงสร้างทางกายภาพจนได้เป็นวัสดุห้ามเลือด โดยมีทั้งแบบที่
เป็นแผ่นเจล และแบบที่มีลักษณะคล้ายฟองน้้า โดยทั้งสองแบบสามารถห้ามเลือดได้อย่าง
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รวดเร็ว และสามารถย่อยสลายได้ในร่างกายโดยไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย 
ราคาถูกกว่าแผ่นเจลาตินจากต่างประเทศถึง 3 เท่า 

- ครีมเคลือบเงาอเนกประสงค์ ผลิตจากกากน้้ามันร้าข้าว ซึ่งช่วยทดแทนการใช้ไขสังเคราะห์ที่
เป็นผลผลิตจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ท้าให้ได้ครีมเคลือบเงาที่ปราศจากกลิ่นเหม็น 
ปราศจากสารเคมี อีกทั้งยังมีสารแกมมาออไรซานอลจากน้้ามันร้าข้าว ซึ่งช่วยลดการ
เสื่อมสภาพของอุปกรณ์ภายในรถยนต์ เช่น เบาะหนัง ช้ินส่วนบริเวณหน้าปัดรถ และยัง
สามารถป้องกันรังสียูวีได้ด้วย  

- ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (ผลิตภัณฑ์จากแกลบ) สามารถน้ามาผลิตชุดจาน ชาม ช้อน และ
ของใช้บนโต๊ะอาหาร รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ ซึ่งตอบโจทย์ กลุ่มคนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและ       
รักสุขภาพ  

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่าน้ี นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทยแล้ว ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย อันเป็นเครื่องสะท้อนอย่างเด่นชัดถึงพัฒนาการ
ของข้าวไทย ที่ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์แปรรปูจากข้าวอินทรีย์ใหม้ีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐาน 

วิธีด าเนินการ 
1. ส้ารวจความต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ รวมทั้งความต้องการของตลาด 
2. จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุส้าหรับการผลิตเพื่อแปรรูปข้าวอินทรีย์ 
3. รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ 
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์  
5. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์โดยหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐาน 
6. ยื่นขอการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างๆ 
7. จัดท้าบรรจุภัณฑ์ พร้อมสร้างแบรนด์เพื่อออกสู่ตลาด 
8. ส่งเสริมการขาย การท้าตลาดออนไลน์ 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 – 2 ปี  

งบประมาณด าเนินการ  1,000,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป 
 

                  แป้งข้าว                    ข้าวกล้องงอกผงส าเร็จรูปผสมธัญพืชพร้อมดื่ม 

        
 

         เม็ดสครับจากปลายข้าวหัก                                     ขนมขบเค้ียว 

                            
 

 
3. กิจกรรมการเพ่ิมศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

 หลักการและเหตุผล  

ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ได้จากหรือท้าจากวัสดุอินทรีย์ แบ่งเป็น ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอก ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์
โดยทั่วไปจะมีธาตุอหารพืช โดยเฉพาะไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ค่อนข้างต่้า การ
ปรับปรุงคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ให้มีธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มวัสดุธรรมชาติที่เป็นแหล่งธาตุอาหาร
หลัก เช่น ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ได๎แก่ หินฟอสเฟต และแร่เฟลด์สปาร์ พร้อมกับการใช้เช้ือจุลินทรีย์
จ้าพวกจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน จุลินทรีย์ย่อยหินฟอสเฟต และ จุลินทรีย์ย่อยสลายโพแทสเซียม ร่วมด้วยก็จะ
ท้าให้ปุ๋ยอินทรีย์มีธาตุอาหารพืชหลักทั้งไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เป็นประโยชน์กับพืชมากขึ้น  

บ้านค้าครตา มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีส้าหรับใช้ในหมู่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เนื่องจากได้รับการ
สนับสนุนโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในปจัจบุนัได้
ด้าเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ล้วนตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 แต่เนื่องจากก้าลังการผลิตยังไม่เพียงพอส้าหรับความ
ต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของหมู่บ้าน อีกทั้งขนาดของเม็ดปุ๋ยและคุณภาพยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานปุ๋ย (มอก. 
57/2548) ดังนั้นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านค้าครตาจึงต้องการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั้งในด้านก้าลังการผลิตและคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ 

 



๑๐๕ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีก้าลังการผลิตเพิ่มข้ึน และมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน ปุ๋ยอินทรีย์ 

วิธีด าเนินการ 
1. จัดหาเครื่องมือผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย เครื่องลด

ความช้ืนปุ๋ย เครื่องบดละเอียด เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ย เครื่องพ่นน้้าแบบฝอย เครื่องร่อนปุ๋ยพร้อม
ชุดสายพานล้าเลียง เครื่องเย็บกระสอบ เครื่องหั่นย่อยเศษกิ่งไม้ 

2. อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต 
3. พัฒนาคุณภาพปุ๋ย ร่วมกับการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยตามหลักวิชาการ 
4. ขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปุ๋ย (มอก. 57/2548) / ยื่นจดทะเบียนสถานที่ผลิตปุ๋ยกับ

กรมวิชาการเกษตร 
5. ผลิตและจ้าหน่าย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
1 – 2 ปี  

งบประมาณด าเนินการ 
3,000,000 บาท 
 

4. กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

หลักการและเหตุผล  

ในปัจจุบันผู้ประกอบการสินค้าทุกประเภทต่างมีความต้องการยกระดับคุณภาพสินค้าด้วยการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพราะนอกจากบรรจุภัณฑ์จะมีหน้าที่รักษาคุณภาพของสินค้าให้ปลอดภัย 
สะดวกต่อการขนส่งแล้ว บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามโดดเด่นสะดุดตา ยังมีบทบาทที่จะช่วยส่งเสริมการตลาด
เพิ่มยอดขายให้มากขึ้น สามารถสร้างความได้เปรียบในการดึงดูดความสนใจและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างจุดขายโดยน้าไปเป็นของฝากที่สามารถสร้างความประทับใจระห ว่าง
ผู้ให้และผู้รับได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่
ผู้ประกอบการต่างๆ ให้ความส้าคัญ 

บ้านค้าครตา ยึดมั่นการท้าเกษตรอินทรีย์ โดยมผีลิตผลทีส่้าคัญคือ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิ 
105 ข้าวทบัทมิชุมแพ แตงโม และพืชผกัต่าง ๆ ซึง่ผลผลิตดังกล่าวสามารถเพิม่มลูค่าได้โดยการพฒันาบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีความสวยงาม โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถ่ิน ซึ่งจะสามารถเพิม่ขยายการตลาดได้ตอ่ไป  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ เพื่อยกระดับ
คุณภาพสินค้าและส่งเสริมการตลาด 



๑๐๖ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

วิธีด าเนินการ 
๑. ลงพื้นที่เพื่อส้ารวจและรวบรวมข้อมลูจากผู้ประกอบการเพื่อรับทราบความต้องการ พร้อม

วิเคราะหร์ูปแบบของบรรจุภัณฑท์ี่เหมาะสมกบัศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการ และ
ช่องทางการตลาด 

๒. ด้าเนินการออกแบบและพฒันาบรรจุภัณฑ์ (ออกแบบโครงสร้าง) 
๓. ด้าเนินการออกแบบและพฒันาบรรจุภัณฑ์ (ออกแบบกราฟกิ) 
๔. ด้าเนินการผลิตบรรจุภัณฑ ์

ระยะเวลาด าเนินการ  6 เดือน 

งบประมาณด าเนินการ  200,000 บาท 

 
 

5. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ท้าเกษตรอินทรีย์ของชุมชนบ้านค้าครตาน้าองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
รวบรวมเพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาที่พักอาศัยโดยมีการยกระดับให้เป็นรูปแบบที่พัก Home Stay ใน
พื้นที่ของการท้าเกษตรอินทรีย์ โดยการสร้างที่พักให้มุ่งเน้นให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนพื้นเมืองทาง
ภาคอีสาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับความเป็นวิถีชาวบ้านอย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

  
  

  
 

ในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ควรจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวผู้มา
พักอาศัยได้สัมผัสวิถีชีวิตและการเรียนรู้จริงในเรื่องการท้าเกษตรอินทรีย์ เช่น การด้านาเกษตรอินทรีย์ การ
เลี้ยงปลาในนาอินทรีย์ การปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ การเก็บไข่อินทรีย์ ทั้งจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว
ร่วมกันฝึกท้าอาหารอินทรีย์รับประทาน 

ในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทางภาคอีสานควรจัดกิจกรรมสอดแทรกให้นักท่องเที่ยวที่มา
เยือนได้เรียนรู้ในวิถีชนบท เช่น การร่วมตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้า การร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ  พิธี
บายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น 

ด้านการตลาดควรจัดท้าเพจการท่องเที่ยวบ้านค้าครตาในรูปแบบ Facebook, Line, Instagram เช่น 
มีสโลแกนว่า “พักบ้านค้าครตา Home Stay ใช้ชีวิต Slow Life ดื่มด่้าธรรมชาติวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์” ทั้งนี้
ควรร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ททท.จังหวัดยโสธร และเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานภาคเอกชน เช่น 
Agoda, Booking.com, Sawasdee.com, TripAdvisor เป็นต้น 

 

 

 

 
  



๑๐๘ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

 

  

 

 

  

 

 

วัตถุประสงค์  

เพื่อพฒันาศูนย์เรียนรู้และแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของบ้านค้าครตา 

วิธีด าเนินการ 

1. วางแผนรูปแบบการท้าศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเน้นวิถีชีวิตเกษตรอินทรยี์
ของบ้านค้าครตา 

2. ด้าเนินปรับปรุงที่พักอาศัยเพื่อเป็น Home Stay และสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านให้มีความ
พร้อมต้อนรับผู้ศึกษาดูงาน นักท่องเที่ยว 

3. วางแผน ออกแบบกิจกรรมส้าหรับการศึกษาดูงาน และบริการนักท่องเที่ยว 
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่ ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส้านักงาน

ท่องเที่ยวจังหวัด รวมทั้งประสานงานกับผู้ประกอบการเอกชนในรูปแบบของการเป็น
พันธมิตร เช่น Agoda, Booking.com, Sawasdee.com, TripAdvisor เป็นต้น 

ระยะเวลาด าเนินการ 

สามารถด้าเนินการได้พร้อมกบัการท้าเกษตรอินทรีย์ ซึง่จัดเป็นกิจกรรมได้ต่อเนื่องทุกปี 

งบประมาณด าเนินการ 

500,000 บาท 

 



๑๐๙ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

6. กิจกรรมการสรา้งตราสินค้าและภาพลักษณ์ของตราสนิค้า (Brand Image) 

หลักการและเหตุผล 

จังหวัดยโสธรได้วางยุทธศาสตร์เป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์ ส่งผลให้มีการผลิตเกษตรอินทรีย์ในทุก
พื้นที่ สินค้าในแต่ละพื้นที่มีความเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่าง ซึ่งสามารถท้าการตลาดได้ในภาพรวมระดับ
จังหวัด หากแต่ละพื้นที่มีความต้องการท้าตลาดและสร้างตราสินค้าของตนเอง จึงมีความจ้าเป็นต้องสร้างความ
แตกต่าง มีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยการสร้างตราสินค้าของหมู่บ้านเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ทุกชนิด 
เพื่อให้เกิดการจดจ้าจากผู้บริโภคและสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้บริโภคอีกด้วย 

ภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) แสดงถึงสินค้าหรือบริการที่ท้าให้เกิดความแตกต่าง
ภายในจิตใจของผู้บริโภค ตราสินค้าเป็นสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดถึง คุณลักษณะ คุณประโยชน์ ความเช่ือและ
คุณค่าของสินค้าน้ันๆ การสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้าจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อท้าให้ผู้บริโภค
เกิดความยึดเหนี่ยวกับคุณค่าโดยรวมในตราสินค้าน้ัน  

จากความเป็นมาของบ้านค้าครตา ที่มีต้นก้าเนิดจากการที่ “นางค้า” ได้เล็งเห็นถึงความอุดม
สมบูรณ์ของพื้นที่ และได้ย้ายมาสร้างบ้านเรือนในบริเวณนี้ จนเป็นต้นก้าเนิดช่ือ “บ้านค้าครตา” ประกอบกับ
ประชากรในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่สืบเช้ือสายมาจากนางค้า และนิยมเรียกกันว่า “ยายค้า” หรือ “ย่าค้า” ดังนั้น
การสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์ของตราสินค้า จึงต้องค้านึงถึงการเกี่ยวพันของช่ือและตราสินค้ากับชุมชน 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ของบ้านค้าครตาเพื่อให้เกิดการจดจ้าและ
สร้างความเช่ือมั่นให้ผู้บริโภค 

วิธีด าเนินการ 

1. ประสานหน่วยงานเอกชนที่มีความเช่ียวชาญด้านการสร้างตราสินค้าหรือด้านการตลาดเพื่อ
ร่วมพัฒนาตราสินค้าของชุมชน ในรูปแบบการท้างานแบบประชารัฐ 

2. รวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมา อัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมของหมู่บ้าน การด้าเนินงาน
ด้านการเกษตร ความต้องการของชุมชนเพื่อมาก้าหนดตราสินค้าของชุมชน 

3. ออกแบบช่ือและตราสินค้า จดลิขสิทธ์ิ น้าไปใช้กับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้าน 
4. น้าช่ือและตราสินค้าที่ได้บนบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท 
5. ประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ของตราสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 

ระยะเวลาด าเนินการ  6 เดือน 

งบประมาณด าเนินการ  400,000 บาท 



๑๑๐ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

 
 

7. กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด 

หลักการและเหตุผล 

ยโสธรเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดหนึ่ง
ของประเทศ มีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งผลิตและจ้าหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จ้านวนกว่า 10 กลุ่ม มีพื้นที่ปลูก
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์มากกว่า 40,000 ไร่ มีผลผลิตปีละมากกว่า 20,000 ตัน ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 90 
ส่งจ้าหน่ายต่างประเทศ ทั้งในยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคที่ค้านึงถึงสุขภาพ
และความปลอดภัยนิยมเลือกบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงข้าวอินทรีย์มีการขยายตัวเพิ่มจ้านวนมากข้ึน
แตอ่ย่างไรก็ตามผลผลิตส่วนใหญ่ของจังหวัดยังมีลักษณะเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่าง กลุ่มเกษตรอินทรีย์
บ้านค้าครตาไม่สามารถท้าตลาดในจังหวัดและในพื้นที่ใกล้เคียงได้เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงจาก
กลุ่มอื่นๆที่มีความพร้อมในการท้าตลาดมากกว่า เมื่อ ช่องทางการจัดจ้าหน่ายทางการตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัยยังมีจ้ากัดส่งผลให้มีเกษตรกรที่ไม่สนใจการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง  

ด้วยปัญหาข้างต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต่าง  ๆ ของ
จังหวัดยโสธร ให้สามารถพัฒนาช่องทางการตลาดตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการการพัฒนาสินค้าของส่วน
ราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องส้านักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ได้มีการจัดงาน “สินค้าเด่นเกษตรอินทรีย์ วิถี
ยโสธร” เมื่อวันที่ 15-19 กันยายน 2559 ณ ห้างเซ็นทรัล จังหวัดภูเก็ต โดยได้น้าสินค้า OTOP ที่ส้าคัญ 
อาทิ หมอนขวานผ้าขิด ผ้าทอมือ ปลาส้ม แตงโม ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ไปจ้าหน่าย โดยบ้านค้าครตาได้น้าข้าว
ไปจ้าหน่ายในงานนี้ และประสบความส้าเร็จมาก สามารถจ้าหน่ายข้าวได้หมด ได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ผู้บริโภค แต่หลังจากนั้นกลุ่มฯ ไม่ได้มีการท้าตลาดต่อเนื่องในจังหวัดภูเก็ตอีก 

ด้วยศักยภาพของตลาดในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดท่องเที่ยวในภาคใต้อื่น ๆ ที่ประชาชนมีรายได้สูง 
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประกอบกับไม่มีการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในพื้นที่ การจัดให้
กลุ่มเกษตรกรของจังหวัดยโสธรได้มีการจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการ สมาคมการท่องเที่ยวของจังหวัดแหล่ง
ท่องเที่ยวจะสามารถสร้างตลาดใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะเป็นการช่วยเกษตรกรที่ปลูกเกษตรอินทรีย์
และปลอดภัยได้มีโอกาสจ้าหน่ายสินค้าสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้หันมาท้าการเกษตร
อินทรีย์และปลอดภัย และเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร รวมถึง
ภาพลักษณ์ของการเป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์อีกด้วย 

 

ผิวใสไร้โรคบริโภคเกษตรอินทรีย์ตามวิถีลูกหลานยายค า 



๑๑๑ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจ้าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของบ้านค้าครตาให้มีการเช่ือมโยงการ
จ้าหน่ายทั้งตลาดภายในท้องถ่ิน ส่วนกลาง ภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อให้มีตลาดประจ้าที่แน่นอนและสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร 

วิธีด าเนินการ 
1. คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความพรอ้มในการท้าการตลาด (มีคุณภาพ มีตรารับรองเกษตรอินทรีย์ 

มีบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าของตนเอง มีปริมาณเพียงพอและต่อเนื่อง) 
2. ประสานจงัหวัดแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ ให้คัดเลือกผู้ประกอบการ สมาคมโรงแรมและธุรกจิ

ท่องเที่ยวที่มีความสนใจ เพื่อหารอืถึงความเป็นไปได้และความต้องการใช้ข้าวอินทรีย์ 
3. จัดกจิกรรมจบัคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) และจัดใหม้ีการร่วมการลงนามในบนัทกึ

ความเข้าใจและข้อตกลง (MOU) ระหว่างสมาคมโรงแรมฯกบัจังหวัดยโสธร และ MOU 
ระหว่างนกัธุรกจิ/ผูป้ระกอบการและกลุ่มเกษตรอินทรียบ์้านค้าครตาและกลุ่มอื่น ๆ ของ
จังหวัด 

4. ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด้านการขนส่งเพือ่อา้นวยความสะดวกในการจัดสง่ผลติภัณฑ์
จากจงัหวัดยโสธรมายงัภาคใต้ เพื่อให้การขนส่งสินค้าเกิดประสิทธิภาพทั้งด้านต้นทุนและ
ระยะเวลา 

5. ท้าการประชาสมัพันธ์โครงการโดยการติดป้าย เช่น “โรงแรมนี้ใช้ข้าวอินทรีย์ 100% จาก
ยโสธร”  

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ปี 

งบประมาณด าเนินการ  1,000,000 บาท  
 

8. กิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักการและเหตุผล  

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) เป็นกลไกส่งเสริมให้ หมู่บ้าน/
ชุมชน น้าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก จน
เป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ โดยการด้าเนินโครงการฯ มีการประสานความร่วมมือใน 4 ภาคส่วน คือ 
ภาคราชการและท้องถ่ิน ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน รวมทั้งมีการส่งต่อบริการแบบครบวงจร
ตามแนวทางห่วงโซ่แห่งคุณค่า ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้าและปลายน้้า มีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ การเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ การลดค่าใช้จ่าย การขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้้าของชุมชนในชนบท โดยก้าหนด
เป้าหมายของโครงการฯ คือ 1 อ้าเภอ 1 หมู่บ้านแม่ข่าย  



๑๑๒ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

 
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน วท. เพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. มีการก้าหนดกรอบระยะเวลา

การพัฒนาใน 3 ปี มีการบ่มเพาะองค์ความรู้ (Knowledge) สร้างทักษะความช้านาญ (Skill) ภายใต้
เทคโนโลยีที่ เหมาะสม (Appropriate Technology) ให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
(Productivity) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) การบริหารจัดการ(Management) การ
พัฒนาแบบครบวงจรห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้าและปลายน้้า การลดต้นทุนการ
ผลิต การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (Value added) รวมถึงการสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ การสังเกต การระบุปัญหา การทดลอง การจดบันทึก การ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลและการสรุปผล  เป็นต้น เพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
(Attitude) ที่ดีต่อการน้าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) มาปรับใช้ ตามความเหมาะสมของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ควบคู่ไปกับ
ฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินที่สอดคล้องไปด้วยกัน เพื่อผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาที่ยั่งยืน  

วิธีด าเนินการ 
1. จัดท้าข้อเสนอโครงการเพือ่ขอรับการอนมุัติงบประมาณด้าเนินงานจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
2. ด้าเนินงานตามกรอบระยะเวลาการพฒันาใน 3 ป ี
3. เข้ารับการประเมินผลการด้าเนินงานโครงการหมูบ่้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกปี 

ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ป ี
 
 
 



๑๑๓ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

งบประมาณด าเนินการ 

ได้รับงบประมาณ ปลีะ 250,000 – 300,000 บาท จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 
9. กิจกรรมการเกษตรแม่นย าสูงโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain 

หลักการและเหตุผล 

Blockchain เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น้ามาซึ่งความปลอดภัย น่าเช่ือถือ โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง การ
ท้าธุรกรรมออนไลน์ใด ๆ ก็จะสามารถท้าได้อย่างสะดวกมากข้ึน ใส่ความคิดสร้างสรรค์ได้มากข้ึน Creative 
มากขึ้น Innovative มากขึ้น ประหยัดข้ึน รวดเร็วข้ึน มันเรียกได้ว่าเป็น “Transfer of trust in a trustless 
world” เพราะถึงแม้สองบุคคลจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ด้วยความมั่นใจ  

การท างานของ Blockchain 
Blockchain เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล (Data Structured) แบบหนึ่ง ที่ท้าให้ข้อมูล Digital 

Transaction ของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุก ๆ คนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ที่ท้าให้ Block ของ
ข้อมูลลิ้งก์ต่อไปยังทุก ๆ คน โดยไม่สามารถทราบได้ว่าใครที่เป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลนั้นจริง ๆ เมื่อ
บล็อกของข้อมูลได้ถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชน  ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลง เวลาที่มีใครต้องการ
จะเพิ่มข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูล ทุก ๆ คนในเครือข่ายซึ่งล้วนแต่มีส้าเนาของ  Blockchain สามารถรัน 
Algorithm เพื่อตรวจสอบ Transaction โดย Transaction ใหม่นี้จะได้รับอนุญาต ต่อเมื่อในเครือข่ายสว่นใหญเ่หน็
ด้วยว่าถูกต้อง 

Blockchain คือระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายใยแมง
มุม ที่เก็บสถิติการท้าธุรกรรมทางการเงิน และสินทรัพย์ชนิดอื่น ๆ อีกในอนาคต โดยไม่มีตัวกลางคือสถาบัน
การเงิน ระบบ Blockchain จะไม่มีตัวกลางอย่างที่เคยเป็นมา ซึ่งท้าให้ต้นทุนการท้าธุรกรรมถูกลง และอาจจะ
ส่งผลให้สถาบันการเงินที่เป็นตัวกลาง ไม่จ้าเป็นต้องมีอีกในอนาคตได้เลย หากเทคโนโลยีนี้เข้ามาแทนที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ 

แนวคิด Blockchain เริ่มกลับมาเป็นกระแสที่ต้องจับตามมองอีกครั้ง พร้อมมีการพัฒนาใหม่ ๆ ไปสู่
การใช้งานที่มากกว่าการท้าธุรกรรม Bitcoin ในอดีตที่ไม่ได้รับการยอมรับมากนัก ผนวกรวมกับกระแสการ
เพิ่มข้ึนของอุปกรณ์ที่ใช้แนวคิด Internet of Things (IoT) จ้าเป็นต้องมีการจัดการ ดูแลอย่างการรักษาความ
ปลอดภัยระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และความจ้าเป็นที่จะต้องบันทึกฐานข้อมูลของการติดต่อต่าง ๆ เหล่านั้น ท้า
ให้เทคโนโลยีอย่าง Blockchain ที่ให้ความส้าคัญกับความเป็นส่วนบุคคลจะกลายมาเป็นตัวช่วยส้าคัญของการ
ใช้งานดังกล่าว โดยลดข้ันตอนระบบการท้างานให้เรียบง่ายข้ึน มีการยืดหยุ่นที่สูงข้ึน รวมทั้งการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
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เทคโนโลยี Blockchain ถูกคาดหมายว่าจะสามารถพลิกโฉมวงการธุรกิจเพื่อก้าวผ่านเข้าสู่ยุคใหม่ 
เช่นเดียวกับ Internet Technology และ Social Media เทคโนโลยีน้ีได้รับการจับตามองมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมี
ลักษณะเด่น คือ เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีการกระจายตัวไปยังผู้ที่อยู่ในระบบทุกคน (Nodes) โดยทุกคน
ในระบบจะมีข้อมูลชุดเดียวกัน และเมื่อมีข้อมูลใหม่ก็จะอัพเดทต่อเนื่องจากชุดข้อมูลเดิมพร้อมกันตลอดเวลา 
ท้าให้ไม่จ้าเป็นต้องมีตัวกลางในการจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอีกต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลที่บันทึกต่อกัน
จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบทิ้งได้ ซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยยืนยันความถูกต้องของธุรกรรม ต่างจากปัจจุบัน
ระบบการจัดการและบันทึกข้อมูลธุรกรรมส่วนมากจะมีการรวมไว้ที่ศูนย์กลาง เช่น การบันทึกธุรกรรมทาง
การเงินของธนาคารพาณิชย์ เมื่อผู้ใช้บริการต้องการอัพเดทข้อมูลก็จะต้องไปคัดลอกจากฐานข้อมูลกลางและ
จ้าเป็นต้องมีธนาคารพาณิชย์ยืนยันเมื่อมีธุรกรรมเกิดข้ึน แต่บทบาทนี้จะลดลงในอนาคตด้วยเทคโนโลยี 
Blockchain 

การประยุกต์ใช้ในงานด้านการเกษตรกรรม 

ด้วยคุณสมบัติของ Blockchain จึงเข้ามาตอบโจทย์ Internet of Things (IoT) ได้ เพราะเมื่อวันที่
มีอุปกรณ์ Devices เพิ่มข้ึนมากมาย การจัดการผ่านส่วนกลางจะยุ่งยาก แต่ Blockchain สามารถเข้ามาช่วย
กลุ่ม IoT Devices ที่ก้าลังมีจ้านวนมากได้ง่ายข้ึน ดังนั้น Internet of Things ในยุคของ Blockchain จะ
กลายเป็น Ledger of Things คือมี “บัญชีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อจะ Track อุปกรณ์ที่น้ามาเช่ือมต่อ ที
นี้เมื่อหลังบ้านเป็นดังนี้ ก็จะมีนักพัฒนาต่อยอดเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ สื่อสาร เช่ือมต่อกันและเช่ือถือกันได้ง่าย
ข้ึนท้าให้เราสามารถน้ามาประยุกต์ใช้เพื่อดูสภาพอากาศ ดิน พืชที่ปลูก สามารถติดเซ็นเซอร์ได้ วิเคราะห์และ
แนะน้าว่าควรต้องดูแลอย่างไร จากประวัติที่ผ่านมา ต่อไปจะดูได้ว่าวัว ไก่ ปลา ของเรากินอะไรกันลงไปบ้าง ดู
ประวัติสุขภาพที่ผ่านมาเหมือนคนเลยทีเดียว หรือเราในฐานะผู้บริโภคสามารถที่จะตรวจสอบสินค้าอินทรีย์น้ัน 
ๆ ได้ต้ังแต่ข้ันตอนการผลิตจนมาถึงข้ันตอนสุดท้าย ว่าเกษตรกรปลูกข้าวแบบไหน ใช้ปุ๋ยแบบไหนเก็บเกี่ยวและ
สีข้าวตามขั้นตอนเกษตรอินทรีย์หรือไม่ และส้าหรับเกษตรกรก็จะไม่ต้องกังวลกับการที่จะมีมาตรฐานใหม่  ๆ 
ซึ่งถือเป็น Trade Barrier อย่างนึงที่เข้ามา นอกจากนั้นก็ยังสามารถน้ามาใช้ในกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี ้

การควบคุมโรคและศัตรูพืช 

การป้องกันโรคและศัตรูพืชคือสิ่งส้าคัญที่จะท้าให้การเกษตรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง การระบุ
อาการของโรคและการเตือนเมื่อเกิดปัญหา เพื่อการแก้ไขที่ทันท่วงทีเป็นสิ่งที่มีค่าต่อเกษตรกรมาก 

การตรวจสอบสถานะน้ าและคุณภาพของดิน 
Internet of Things ใช้ฮาร์ดแวร์เซ็นเซอร์ท้างานร่วมกับซอฟแวร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจผ่าน

เทคโนโลยี Cloud การผสมผสานเซ็นเซอร์ต่างๆ ส้าหรับเรื่องอุณหภูมิ ความช้ืนของดิน สารอาหาร อากาศ 
และอีกมากมาย ท้าให้เกิดระบบการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพกระถางปลูกต้นไม้อัจฉริยะนี้ มีเซ็นเซอร์ที่คอย
ตรวจจับสภาพของต้นไม้ ว่าต้นไม้ได้รับน้้าหรือแสงแดดเพียงพอหรือไม่ หรือสภาพของดินดีหรือไม่ โดยอาศัย
ความสามารถจากการเรียนรู้เองของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงท้านาย การวิเคราะห์เชิงความหมาย 
และระบบ AI เพื่อให้มีระบบแจ้งเตือนส้าหรับเกษตรกร 
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การส ารวจทางอากาศเพ่ือหาความผิดปกติ 
ถ้าเราเป็นเกษตรกรที่มีที่ดินจ้านวนมาก คงยากที่จะดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งหากมีอุปกรณ์ที่บิน

สังเกตการณ์ฟาร์มเราได้ โดยไม่ต้องใช้คนควบคุมหรือที่เรียกว่า โดรน (Drone) สามารถบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่เรา
อยากรู้ ถ่ายภาพความละเอียดสูงได้ในระดับเซนติเมตร และสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับภาพใน
อดีตให้เราได้ โดยอาศัยเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ได้แก่ เซ็นเซอร์การมองเห็น, เซ็นเซอร์ Multi-spectrum, เซ็นเซอร์
อุณหภูมิ และ LIDAR (Light Detection and Range) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถวัดความสูงจากการ
เจริญเติบโตข้ึนของพืชผล ต้นไม้และสิ่งอื่น ๆ ได ้

บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง 
หนึ่งปัจจัยส้าคัญส้าหรับการเกษตรคือระยะเวลาในการส่งของไปถึงตลาด ส้าหรับเกษตรกรบางกลุ่ม

การเข้าถึงตลาดนั้นมีข้อจ้ากัดสูงมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบางประเภท เช่น ดอกไม้ และผลไม้ 
มักจะเน่าหรือสุกเร็วเกินไปตลอดเวลาที่ผ่านมา เกษตรกรและผู้ขนส่งพยายามดูแลปกป้องสินค้าโดยใช้ระบบ
ควบคุมและดัดแปลงภูมิอากาศ ใช้สารเคมีป้องกันเช้ือรา และเครื่องบันทึกอุณหภูมิ แต่ระบบเหล่าน้ีขาดสิ่งที่
ส้าคัญ กล่าวคือ ไม่สามารถลดการเน่าเสีย ลดการเกิดเช้ือโรค ควบคุมการสุก และปรับปรุงเรื่องความปลอดภัย
ของอาหารไปพร้อมกันได้ เราไม่สามารถดูสินค้าแบบทันที (Real Time) ได ้และไม่สามารถปรบัเปลีย่นสภาพใน
ตู้สินค้าระหว่างการขนส่งได้ แต่ถ้าใช้แก๊สโอโซน (O3) เป็นสารออกซิไดส์ที่ดีสามารถท้าลายจุลินทรีย์ได้หลาย
ชนิด ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์ รา โปรโตซัวร์ที่เป็นสาเหตุท้าให้อาหารเสื่อมเสีย (Microbial Spoilage) และ
จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค (Pathogen)  ส่งผลให้การเน่าของผลิตภัณฑ์ลดลง ทั้งยังช่วยเอาก๊าซเอธิลีนออก ซึ่ง
ช่วยควบคุมการสุกของผลไม้ได้อีกหนึ่งประการคือการติดตามการขนส่งสินค้าได้แบบ Real Time ตั้งแต่เริ่มต้น
จนถึงที่หมาย และการปรับเปลี่ยนปัจจัยต่าง ๆ อ้างอิงตามสถานการณ์ เช่น การขาดพลังงานอย่างรุนแรง 
ระดับคลื่นที่สูงข้ึน และอื่น ๆ อีกมากมาย 

วิธีด าเนินการ 
1. ศึกษา วิจัยเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกษตร รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรให้สามารถ

ประยุกต์ใช้สารสนเทศเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 
2. จัดท้าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติงบประมาณฯ และการน้าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

มาใช้ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ด้าเนินการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ (Area based Data Collection) 
4. ด้าเนินการถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างต้นแบบ 
5. ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6. น้าเสนอโครงการ/กิจกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ และประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกร

น้าไปใช้งาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 3 ป ี
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งบประมาณด าเนินการ งบประมาณโครงการ 1 ล้านบาท โดยแบ่งจ่าย 
ปีแรก  500,000 บาท  
ปีที่สอง  300,000 บาท  
ปทีี่สาม 200,000 บาท  

3.5 งบประมาณ 

ใช้งบประมาณในการด้าเนินการทั้ง 9 กิจกรรมหลักของโครงการทัง้สิน้ 12,400,000บาท 

3.6 แผนการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินงาน     

ระยะเวลา (ปี) 
 
กิจกรรม 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 หมายเหต ุ

 1. โรงสีชุมชนที่ได้รบัมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์

       

2. การแปรรปูข้าวอินทรีย ์        
3. การเพิม่ศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์        
4. การพัฒนาบรรจุภัณฑ ์        
5. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และแหลง่
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

      ท้าต่อเนื่อง
ทุกป ี

6. การสร้าง Brand Image        
7. การสง่เสรมิการตลาด        
8. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี        
9. การเกษตรแม่นย้าสงูโดยใช้เทคโนโลยี 
Blockchain 

       

3.7 ตัวชี้วัด 

1) พื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึนประมาณปีละร้อยละ 20 

2) จ้านวนสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึนปีละไม่น้อยกว่า 2 ชนิด 

3) มูลค่าการจ้าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

3.8 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) บ้านค้าครตา ต้าบลดงมะไฟ อ้าเภอบางทรายมูล จังหวัดยโสธร เป็นหมู่บ้านต้นแบบการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรระดับประเทศ 

2) มีโรงสีข้าวอินทรีย์และโรงท้าปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐาน 

3) มีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานปุ๋ย (มอก. 57/2548) และเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของหมู่บ้าน 
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4) ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้านค้าครตามีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มากข้ึน 

5) มีองค์ความรู้ ทักษะและความช้านาญในการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การบริหารจัดการแบบครบวงจร 

6) มีสมาชิกกลุ่มการท้าเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรเพิ่มมากขึ้น 

7) หมู่บ้านค้าครตามีศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบครบวงจรเพื่อถ่ายถอดองค์
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมรายได้ของบ้านค้าครตา 

8) หมู่บ้านค้าครตามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการการตรวจสอบการท้าเกษตร
อินทรีย์อย่างครบวงจรท้าให้การเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์มีประสิทธิภาพดีข้ึน เพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิต ตลอดจนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ใช้ลง 
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จัดท้าโดย 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1. นายปคุณ  ตันมณีวัฒนา นักวิชาการภาษี 

ระดับช้านาญการพเิศษ 
กรมสรรพากร 

2.  นางสาวญาณี  ศรีมณ ี นักวิชาการพาณิชย์ 
ระดับช้านาญการพเิศษ 

กรมการค้าภายใน 

3.  นางอาภาพร  สินธุสาร นักวิทยาศาสตร ์

ระดับช้านาญการพเิศษ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

4. นายพฤทธ์ิ แกะกระโทก นักวิชาการคอมพิวเตอร์       
ระดับช้านาญการพเิศษ 

ส้านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

5. นางสาวณาตยา เด่นพงศ์สันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

ระดับช้านาญการพเิศษ 
ส้านักงานเศรษฐกจิการคลัง 

6. นายธีรวิทย์  เฑียรฆโรจน ์ นักวิชาการพาณิชย์ 
ระดับช้านาญการพเิศษ 

ศูนย์อ้านวยการบรหิาร 

จังหวัดชายแดนใต้ 
7.  นางสาวเสาวนีย์ อารมย์สุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ระดับช้านาญการพเิศษ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

8. นายเนตินันท์ ปลอ้งไหม อัยการจงัหวัดประจ้า 

ส้านักงานอัยการสูงสุด 
ส้านักงานอัยการสูงสุด 

9. นางสาวทัศนีย์   ดอนเนตร ์ นักวิชาการวัฒนธรรม 

ระดับช้านาญการพเิศษ 
ส้านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
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๔. หมู่บ้านกลางน ้า: บ้านกุดแข่ดอ่น   

บทสรปุผู้บริหาร (Executive Summary)  
รายงานการศึกษาดูงานฉบับนี้ เป็นการศึกษาข้อมูลการท้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรที่เป็น

สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน)ต้าบลกุดเชียงหมี อ้าเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร ซึ่งเป็นการด้าเนินงานภายใตก้รอบวิสัยทัศน์ของจังหวัดยโสธรว่า“ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่ง
วิถีอีสาน” 

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปในพื้นที่ทราบว่า กลุ่มเกษตรกรประสบปัญหาด้านต่าง ๆ ในการท้าเกษตร
อินทรีย์ อาทิปัญหาด้านงบประมาณขาดแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนอย่างเพียงพอต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การผลิต ปัญหาด้านกระบวนการแปรรูปที่ยังไม่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขาดคนที่มีความรู้ 
ความช้านาญและประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปข้าว และขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในกลุ่ม
อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านการตลาด ปัญหาด้านความร่วมมือของที่ยังมีไม่เพียงพอ และปัญหา
ด้านสภาพภูมิประเทศที่มีแหล่งน้้าไม่เพียงพอ ต้องอาศัยเพียงน้้าฝนในการท้าการเกษตรเท่านั้น ซึ่งสภาพ
ปัญหาดังกล่าวท้าให้เกิดแนวความคิดในการจัดท้าโครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปเกษตรอินทรีย์ของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวให้ได้
ตามมาตรฐาน และส่งผลให้มีเกษตรกรหันมาปลูกข้าวอินทรีย์มากยิ่งข้ึน  และสามารถก้าหนดแนวทางได้        
๓ กลยุทธ์ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

กลยุทธ์ท่ี๑ : ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานโรงสีข้าวเกษตรอินทรีย์ 
เป้าหมาย คือ พัฒนาโรงสีข้าวให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของเกษตรอินทรีย์โดยควรมีการประชุม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการและสมาชิกในกลุ่มฯ เพื่อหาแนวทางการด้าเนินงานร่วมกัน และ
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
โรงสีข้าว และพัฒนาทักษะด้านการซ่อมบ้ารุงโรงสีปรับปรุงกระบวนการสีข้าวของโรงสี  การจัดเก็บวัตถุดิบ 
การจัดเก็บผลผลิตให้เป็นระบบสอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

กลยุทธ์ท่ี ๒ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร 
เป้าหมาย คือสร้างความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธรโดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ

เกณฑ์การคัดเลือก ขั นตอนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรรวบรวมข้อมูล
กระบวนการผลิต ขั นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตามเกณฑ์ หรือขั นตอนการรับรองผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ และขอยื่นรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน Yaso BOSรวมทั งพัฒนา ปรับปรุง 
กระบวนการผลิต ขั นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ หรือข้อก้าหนดของเกษตรอินทรีย์และ
รักษามาตรฐานกระบวนการผลิต ขั นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ หรือข้อก้าหนดของเกษตร
อินทรีย์เป็นต้น 
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 กลยุทธ์ท่ี ๓ : ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อ่ืน 
เป้าหมาย คือ มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีรูปแบบหลากหลาย

โดยควรศึกษาข้อมูลผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือ เกษตรอินทรีย์ 
คัดเลือกผลงานการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของพื นที่ น้าผลงานวิจัยมาทดลองแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เช่น โจ๊ก ข้าวผงพร้อมดื่มน ้าจมูกข้าว         
เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นมักกะโรนี ส่วนผสมของเครื่องส้าอาง เป็นต้น นอกจากนี  ควรพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พัฒนารูปแบบหีบห่อ และบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบ
น่าสนใจ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้หลากหลายยิ่งขึ น เช่น ตลาดใน
ท้องถ่ิน ต่างท้องถ่ิน ต่างอ้าเภอ ต่างจังหวัด ตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลาด อตก. ห้างสรรพสินค้า และ
ช่องทาง ผ่านตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายยิ่งขึ น 

นอกจากนี ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการบริหารจัดการน ้า ซึ่งควรสร้างแหล่งกักเก็บน ้าใน
ชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้ใช้น ้าส้าหรับการเกษตรอย่างทั่วถึงติดตั งเครื่องกรองน ้าผลิตน ้าสะอาดส้าหรับบริโภคใน
ชุมชน รวมทั งส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อยหลังฤดูท้านาส่งเสริมการปลูกพืชด้วยระบบน ้าหยดและควรมีการ
สร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ เนื่องจากในพื นที่สามารถท้านาได้เพียงปีละ ๑ ครั ง โดยควรมีการปลูกพืช
หมุนเวียนเมื่อว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถ่ินรวมทั งปลูกฝังจิตวิญญาณเกษตรอินทรีย์สู่วิถีความ
ยัง่ยืนและส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในชุมชน 

ข้อเสนอแนะที่ส้าคัญ คือ การท้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรให้เป็นที่ยอมรับในสังคมของ
ผู้บริโภค ควรมีการบูรณาการของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตอบสนองตามนโยบาย
ภาครัฐ และควรด้าเนินการแบบบูรณาการทั งระบบไม่ว่าจะเป็นต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า อาทิ  ควรมีการ
บริหารจัดการแหล่งน ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีน ้าใช้ในการเกษตรกรรมอย่างเพียงพอพัฒนาโรงสีข้าวให้
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของข้าวสร้างความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธรเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ไปสู่
ผลิตภัณฑ์อื่น ที่มีรูปแบบหลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรอินทรีย์  นอกจากนี ควรเพิ่มช่องทาง      
ในการจัดจ้าหน่าย เช่นการท้าตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มเติมเพิ่ม
ช่องทางตลาดผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางและอ้านายความสะดวกของผู้บริโภคในการสั่งสินค้า และ
สร้างเครือข่ายของเกษตรอินทรีย์ เพื่อมีอ้านาจในการก้าหนดราคาสินค้าและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
ของเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 
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๑. ข้อมูลการศึกษา  
๑.๑ ข้อมูลท่ัวไป  

บ้านกุดแข้ด่อน ตั งอยู่ ณ ต้าบลกุดเชียงหมี3อยู่ในเขตการปกครองของอ้าเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร ไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ๑๒กิโลเมตร มีจ้านวนพื นที่ประมาณ ๑๑๒ ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ ๕๙,๙๙๕ ไร่  มีอาณาเขต ดังนี  

ทิศเหนือ จดต้าบลโชคชัย ต้าบลร่มเกล้าอ้าเภอนิคมค้าสร้อย 
ทิศไต้  จดต้าบลสามัคคี อ้าเภอเลิงนกทา 
ทิศตะวันออก จดต้าบลกุดแห ่อ้าเภอเลงินกทา 
ทิศตะวันตก จดต้าบลห้องแซงอ้าเภอเลิงนกทา และต้าบลหนองสูงใต้ อ้าเภอหนอง

สูง จังหวัดมุกดาหาร 
จ้านวนหมูบ่้านในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดเชียงหมี  มีทั งหมด ๑๒  หมู่บ้าน ได้แก ่
หมู่ที่  ๑   บ้านกุดเชียงหม ี  หมู่ที ่ ๒   บ้านห้วยยาง 
หมู่ที ่ ๓  บ้านสวาสดิ ์               หมู่ที่  ๔  บ้านกุดขุ่น 
หมู่ท่ี  ๕   บ้านกุดแข้ด่อน            หมู่ที่  ๖  บ้านกุดเชียงหม ี
หมู่ที ่ ๗   บ้านหนองบัว               หมู่ที่  ๘  บ้านแก้งนาค้า 
หมู่ท่ี  ๙   บ้านกุดแข้ด่อนเหนือ      หมู่ที ่ ๑๐   บ้านกุดเชียงหม ี
หมู่ที ่ ๑๑   บ้านแดนสวรรค์            หมู่ท่ี  ๑๒   บ้านกุดแข้ด่อน 
จ้านวนประชากร  มีทั งสิ น ๗,๑๖๙ คน แยกเป็นชาย ๓,๘๖๑  คน  ผู้หญิง ๓,๙๐๘  คน  
จ้านวนครัวเรือน  ๑,๗๗๐  ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลีย่ ๓๐ คนต่อตารางเมตร 
สาธารณูปโภคจ้านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. ๑,๕๕๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐ จ้านวนบ้านที่มีโทรศัพท์ ๕๐๐ หลังคาเรือน คิดเป็นรอ้ยละ ๓๑.๗๙ ของจ้านวนหลงัคาเรือน 
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ดอกหญ้า(ข้องตะกร้าไม้กวาด) 

๑.๒  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) 

๑.๒.๑ ข้อมูลท่ัวไป 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน)ตั งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๑๒ บ้าน

กุดแข้ด่อน ต้าบลกุดเชียงหมี อ้าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีสมาชิกเกษตรกรข้าวอินทรีย์ จ้านวน ๔๖ คน 
โดยมีพื นที่นาข้าว จ้านวนประมาณ ๓๔๔ ไร่  

๑.๒.๒ ประวัติการก่อตั งกลุ่ม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ จดทะเบียนกลุ่ม OTOP 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

                                                             
3ที่มา : เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดเชียงหมี http://kcmlocal.ueuo.com/ 
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พ.ศ. ๒๕๕๘      ภาครัฐสนับสนุนให้ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตและ 
บรรจุภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ เป็นเงินประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้รับเครื่องบรรจุแบบสุญญากาศจากส้านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 
จ้านวน ๑เครื่อง และโรงสีข้าวกล้องขนาดเล็ก จ้านวน ๑ เครื่อง 

พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมการข้าวสนับสนุนเครื่องบรรจุแบบสุญญากาศ จ้านวน ๑ เครื่อง และ 
ถุงบรรจุข้าวขนาด ๑ กิโลกรัม 

พ.ศ. ๒๕๕๙     กรมพัฒนาชุมชนท้าบรรจุภัณฑ์กล่องสีเขียวบรรจุข้าวได้ จ้านวน ๒กิโลกรัม 
เป็นเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐บาท 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติสินเช่ือ เป็นเงินจ้านวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร สนับสนุนบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องสีแดง 
พร้อมสติ๊กเกอร์ข้าวเหนียวแดง 

พ.ศ. ๒๕๖๐   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติสินเช่ือ เป็นเงิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี ยร้อยละ๔ต่อปี  

๑.๒.๓  การดา้เนินงานด้านการตลาด 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน)มีการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน และจังหวัด อาทิ ร้านค้า

ประชารัฐที่สถานีบริการน ้ามัน ปตท. อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ร้านจ้าหน่ายสินค้า OTOP องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยโสธรส่วนต่างจังหวัดมีจ้าหน่ายในสถานที่ต่าง ๆ อาทิ ร้านค้าข้าว ณ จังหวัดอุดรธานี จ้านวน        
๓ ร้าน ได้แก่ ร้านเพชรรุ่งเรือง ร้าน  ป.พาณิชย ์และร้านสนองคุณการเกษตร 

นอกจากนี ได้มีการออกร้านจ้าหน่ายในงานแสดงสินค้า OTOP ณ เมืองทองธานี (ปีละ ๓ครั ง) โดย
กลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน)ได้รับการคัดสรรเป็นสินค้าระดับ ๔ ดาว และยังได้มีการออกงาน
ร่วมกับส้านักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร เช่น ตลาดเกษตรอินทรีย์ตามวิถีไท ณ ตลาด อตก. และงานอื่นๆ 
ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ขอความร่วมมือไปยังกลุ่มฯ   

๑.๒.๔ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน)ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในชุมชนเป็นประจ้าทุกป ีอาท ิ

งานบุญประจ้าปีของหมู่บ้าน ได้ร่วมบริจาคเงินสร้างห้องน ้า เป็นเงิน  ๔,๐๐๐ บาท วันคล้ายวันเกิดหลวงปู่สิงห์ 
ปภากโร ร่วมโรงทาน ท้าน ้าข้าวกล้องงอก ข้าวต้ม ๘ สายพันธ์ุ ไข่ต้ม น ้าดื่มสะอาด เป็นต้น 

๑.๒.๕ ลักษณะการด้าเนินงาน 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน)จะรับซื อข้าวเปลือกอินทรีย์จากสมาชิก และจะน้าไปสีขาย

ประเภทต่าง ๆ  ดังนี   
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- ข้าวขาวหอมมะลิพันธ์ุ ๑๐๕  
- ข้าวหอมมะลิแดง 
- ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
- ข้าว ๘ สายพันธ์ุ 
- ข้าวเหนียวขาว พันธ์ุ กข ๖ 
- ข้าวเหนียวด้า 
- ข้าวเหนียวแดง 

ซึ่งปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๙) เกษตรกรในกลุ่มน้าข้าวเปลือกอินทรีย์มาขายให้รวมทั งสิ น ๑๐๙,๒๐๐ 
กิโลกรัม เมื่อด้าเนินการผ่านการสีข้าวแล้วสามารถน้าข้าวไปขายสู่ท้องตลาดได้ในจ้านวนประมาณ ๕๕,๐๐๐ 
กิโลกรัม   

  ๑.๒.๖. สภาพปัญหา 
(๑) ปัญหาด้านงบประมาณ 
ขาดแหล่งเงินทุนที่สนบัสนุนอย่างเพียงพอตอ่การเพิ่มประสทิธิภาพของการผลิต 

- ตะแกรงคัดขนาดเมล็ดข้าว 
- เครื่องเป่าสิ่งปลอมปนจากข้าว 
- โรงสีข้าวกล้องที่มมีาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
- ห้องบรรจุข้าวที่เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
- โรงเก็บข้าวที่มผีนังกั น 
- ลานตาก 
- เครื่องวัดความชื น 

(๒) ปัญหาด้านกระบวนการแปรรูป 
- ช้า ไม่มีประสิทธิภาพ ท้าให้ปริมาณผลผลิตไม่ทันต่อความต้องการ (๒ วัน 

ผลิตได้ ๕๐๐ กิโลกรัม) 
- การสีข้าว และการบรรจุยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
- การแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ข้าวยังมีน้อย ไม่หลากหลาย 
- ขาดคนที่มีความรู้ ความช้านาญและประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูป

ข้าว 
- ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในกลุ่มอย่างเป็นระบบ 

(๓) ปัญหาด้านการตลาด 
- ยังไม่มีช่องทางการตลาดรูปแบบอื่น นอกจากการขายตรง 
- ยังไม่สามารถระบุในบรรจุภัณฑ์ได้ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ (ORGANIC) 
- สินค้าไม่มีความหลากหลาย 
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(๔) ปัญหาด้านความร่วมมือของชุมชน 
- ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันมี   

๔๖ ครัวเรือน จาก ๗๐๐ กว่าครัวเรือน ที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ(กุดแข้ด่อน) มีพื นที่เกษตรอินทรีย์ รวม ๓๔๔ ไร่  

- ชุมชนยังไม่เห็นประโยชน์ หรือความส้าคัญของการเข้ามารวมกลุ่ม 
(๕)  ปัญหาด้านการให้ความสนบัสนุนของภาครัฐ 

- ยังไม่มีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้องกับการส่งเสริม
หรือพฒันาด้านการเกษตรเข้าไปในพื นที่ 

- ข้อเรียกร้องจากชุมชนเกี่ยวกับปญัหาด้านการเกษตร เช่น การตรวจสอบ
คุณภาพดิน การพัฒนาแหลง่น ้า ยังไม่ได้รบัการแก้ไข 

(๖) ปัญหาอื่น ๆ 
- ขาดแหล่งน ้า ไม่มีการส้ารวจแหลง่น ้าบาดาล ต้องอาศัยน ้าฝนในการท้า

การเกษตร 
- ปัญหาอยู่ที่กระบวนการแปรรปูข้าว และชุมชนไม่เข้าร่วมกลุม่เกษตรอินทรีย์ 

ท้าให้ผลิตข้าวไม่ทันตามต้องการของตลาด 
- ให้ความส้าคัญกบัการมีรายได้เพื่อความอยู่รอดมากกว่าเห็นความส้าคัญของ

การปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อม 

๑.๓  การวิเคราะห์ SWOT  
๑)  จุดแข็ง (Strength)  

(๑) ผู้น้าวิสาหกิจชุมชนฯ มีความเข้มแข็ง มีความน่าเช่ือถือและเป็นผู้มีความรู้  
สามารถชักจูงสมาชิกให้เพิ่มข้ึนได้อย่างต่อเนื่อง  

(๒) ผู้น้าวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นคนในพื้นที่ อีกทั้งมีบรรพบุรุษที่เป็นคนดั้งเดิมที่เคยเป็น
ผู้น้าชุมชน จึงท้าให้เกิดความน่าเช่ือถือกับสมาชิกและผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก
วิสาหกิจ 

(๓) ผู้น้าจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งสร้างความน่าเช่ือถือให้กับคนในชุมชน
และสร้างความมั่นใจในการน้าพากลุ่มวิสาหกิจสู่ความส้าเร็จ 

(๔) ผู้น้ามีความมุ่งมั่น จริงจัง มีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการน้าพากลุ่ม  
วิสาหกิจให้บรรลุเป้าหมายได้ 

(๕) ผู้น้าสามารถสร้างช่องทางการตลาดด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
(๖) วิสาหกิจชุมชนฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอกับสมาชิก 
(๗) สมาชิกในวิสาหกิจชุมชนฯ มีเครือข่ายที่ท้างานด้านเกษตรอินทรีย์ เช่น ชาหญ้า

หวาน การแปรรูปข้าวเป็นโจ๊กอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งจะท้าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งส่งเสริมงานเกษตรอินทรีย์ของชุมชนให้ขยาย
ขอบเขตครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

๒) จุดอ่อน (Weakness) 
(๑) กระบวนการแปรรูปการผลิตยังคงพึ่งพาแรงงานคน พึ่งพาประสบการณ์ความ

เช่ียวชาญของแรงงานคนอย่างมาก ซึ่งมีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ท้าให้อาจเกิด
ความไม่เป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 

(๒) กระบวนการผลิตยังไม่มีการวางมาตรฐานอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการลานตาก 
การสีข้าว การบรรจุข้าว ของเหลือจากการสีข้าว 

(๓) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความหลากหลาย หรือแปลกใหม่กว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
เดิมในปัจจุบัน 

(๔) ก้าลังการผลิตในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อยอดสั่งซื้อ 
(๕) สมาชิกวิสาหกิจขาดความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูป 

๓)  โอกาส (Opportunity) 
(๑) การด้าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจฯ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร

เรื่องเกษตรอินทรีย์ ในเรื่อง “กลางน้้า” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมผลผลิต/เพิ่ม
คุณภาพ และการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ “เครือข่ายคนกล้าคืนถ่ิน” 

(๒) กลุ่มวิสาหกิจฯ ยังมีโอกาสขยายช่องทางการตลาดออนไลน์อีกมาก 
(๓) บ้านกุดแข้ด่อน มีประชากรอยู่มากกว่า ๗๐๐ ครัวเรือน ปัจจุบันเป็นกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนฯ เพียง ๔๖ ครัวเรือน สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มได้มากขึ้น 
(๔) คนในชุมชนเป็นเจ้าของที่ดินโดยเฉลี่ยรายละ ๒๖ ไร่ โดยเป็นเจ้าของเอง 

๔) ข้อจ ากัด (Threat)  
(๑) ประชาชนในพื้นที่ขาดทัศนคติเชิงบวกขาดการยอมรับการด้าเนินงานในรูปแบบ

วิสาหกิจชุมชน 
(๒) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่ และระดับจังหวัด ยังไม่สนับสนุนการ

ด้าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนฯ เท่าที่ควร 
(๓) ผู้น้าชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ไม่สนับสนุนการด้าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนฯ 

เท่าที่ควร 
(๔) ขาดแหล่งน้้าเพื่อท้าการอุปโภค บริโภค และท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ 

๑.๔  การลงพ้ืนท่ีกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) 
การลงพื้นที่ชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) เพื่อศึกษาการด้าเนินการท้าเกษตร

อินทรีย์ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการแปรรูปนั้น ท้าให้ทราบถึงสาเหตุของความตั้งใจความมุ่งมั่นของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนจ้านวนน้อยในสังคมบ้านกุดแข้ด่อน ที่ ได้ริเริ่มการท้าเกษตรอินทรีย์นั้น เป็นผลมาจาก
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ความต้องการให้คนในครอบครัวและสังคมมีสุขภาพที่ดี จากเดิมที่มีการใช้สารเคมีในการผลิตข้าว ซึ่งไม่ว่าจะ
เป็นการฉีดปุ๋ยเคมี  การใช้ยาฆ่าหญ้า ล้วนก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็น การเกิดโรคหนังเน่า เกิด
ความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียจากการสูดดมสารเคมีเข้าไป  กลุ่มเกษตรอินทรีย์จึงมีความมุ่งหมายที่จะเลิกใช้
สารเคมีในการผลิตโดยสิ้นเชิง  เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้บริโภคลดการบริโภคอาหารที่ผลิตจากกระบวนการ
ที่ปนเปื้อนสารเคมี ก็จะมีสุขภาพดี ลดงบประมาณในด้านการรักษาพยาบาล  เกิดเป็นจุดเริ่มของการพัฒนา
เกิดข้ึนเป็นชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (บ้านกุดแข้ด่อน) ซึ่งในตอนแรกเป็นเพียงการเริ่มต้นในกลุ่ม
เครือญาติเดียวกันเท่านั้น ก่อนที่จะขยายจ้านวนข้ึนในระยะต่อมา  

๑) ประสบการณ์เมื่อได้ริเริ่มการท าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร 
การพูดคุยกับเกษตรกรในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ท้าให้ทราบว่า ผลผลิตที่ได้จากการท้าเกษตรอินทรีย์

อาจให้ผลช้ากว่าการท้าเกษตรแบบใช้สารเคมี  เกษตรกรจะต้องมีความอดทนอย่างมากในช่วงต้น โดยผลผลิต
ที่ได้จะมากหรือน้อยข้ึนกับปริมาณน้้าที่มีในแต่ละปี  ซึ่งในพื้ นที่จะใช้น้้าจากน้้าฝนเป็นหลักการท้าเกษตร
อินทรีย์น้ัน นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยของชาวนาและผู้บริโภคแล้ว  ยังท้าให้ข้าวมีราคาสูง โดยกลุ่มเกษตร
อินทรีย์โป่งเจริญจะรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าราคาที่ตลาดรับซื้อ ประมาณ ๑  – ๒ บาท
ต่อกิโลกรัม 

๒) ศักยภาพของการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์  
กลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ได้ก่อตั้งข้ึนมาเป็นเวลากว่า ๕ ปีแล้ว  โดยปัจจุบันมี

สมาชิกรวม ๔๖ ครัวเรือน มีพื้นที่นารวม ๓๔๔ ไร่มีผลผลิตข้าวเปลือกปีละ ๔๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ เดิมเกษตรกร
กลุ่มนี้มีการผลิตและขายข้าวในรูปแบบข้าวเปลือกเท่านั้น  โดยภายหลังการเข้าร่วมกลุ่มก็ได้เริ่มมีการแปรรูป
ข้าวเป็นข้าวสาร ก่อนส่งออกสู่ตลาด  กลุ่มเกษตรกรจึงเริ่มมีผลิตภัณฑ์ข้าวสารออกขาย โดยบรรจุใส่ถุงๆละ 
๐.๕ – ๑ กิโลกรัม โดยผลิตภัณฑ์ที่มีช่ือเสียงของกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ คือ ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวแดง 
ข้าวหอมมะลิพันธ์ุ ๑๐๕ และข้าวไรซ์เบอรรี่  ซึ่งกลุ่มฯจะน้าข้าวสาวที่ผลิตได้นี้ไปขายต่อลูกค้ากลุ่มคนรัก
สุขภาพที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กรุงเทพมหานคร โดยขายได้ถึงกิโลกรัมละ ๗๐ บาท และที่เจเจ
มอลล์ ขายได้ถึงกิโลกรัม ๘๐ บาท  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระบวนการในการแปรรูปข้าว โดยการสีข้าว และ
การบรรจุข้าวใส่ถุงนั้น ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยัง
ไม่สามารถติดฉลากแสดงความเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ได้  และการตลาดยังจ้ากัดอยู่จากการขายที่หน้าร้านที่
ตลาดเท่านั้น ยังเข้าไม่ถึงช่องทางการตลาดในรูปแบบออนไลน์ 

นอกจากนี้ แม้การแปรรูปผลิตข้าวเปลือกเป็นข้าวสารจะท้าให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงข้ึน แต่รายได้ของ
เกษตรกรในกลุ่มก็ยังไม่ได้สูงข้ึนอย่างเด่นชัด อันเนื่องมาจากศักยภาพการแปรรูปข้าวยังต่้า กล่าวคือ สามารถ
แปรรูปข้าวได้ในอัตรา ๕๐๐ กิโลกรัมต่อ ๒ วัน การสั่งซื้อข้าวจึงต้องสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน ซึ่งการมีก้าลัง
การแปรรูปข้าวที่ต่้าน้ี  ท้าให้แปรรูปข้าวได้ไม่ทันตามความต้องการ และยังส่งผลให้มีปริมาณข้าวเปลือกจ้านวน
มากคงเหลืออยู่ในคลังข้าว  เกิดเป็นปัญหาต้องหาที่จัดเก็บข้าวเปลือกอีกด้วย   ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มได้สร้างโรง
เก็บข้าวเปลือก  แต่ยังเป็นโรงเก็บข้าวเปลือกที่ไม่สมบูรณ์ คือเป็นพื้นปูนที่มีเสาและหลังคาเท่านั้น ไม่ได้ป้องกนั
ฝน หรือลม  ข้าวเปลือกจึงยังคงเก็บในกระสอบที่บรรจุมาจากเกษตรกรตามที่ได้รับซื้อมาไม่มีการควบคุม
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ความช้ืนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ได้พบว่า ทางกลุ่มฯ  มีเครื่องสีข้าวขนาดกลาง (แบบหินตั้ง) 
แต่ยังไม่ได้มีการใช้งาน เนื่องจากยังขาดองค์ความรู้ในการสีข้าวด้วยเครื่องดังกล่าว 

๓) ปัญหาและอุปสรรคของการท าเกษตรอินทรีย์ 
การพัฒนาของกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ ยังไม่เป็นที่กว้างขวาง ปัจจัยส้าคัญอาจเนื่องมาจากยัง

ขาดการสนับสนุนที่อย่างจริงจังจากผู้บริหารในท้องถ่ิน  การขาดองค์ความรู้และเครื่องมือในการแปรรูป และ
การขาดงบประมาณสนับสนุน นอกจากนี้เกษตรกรที่จะเข้าร่วมกลุ่มฯ อาจได้รับเงินจากการขายข้าวล่าช้า ท้า
ให้ขาดสภาพคล่อง  ซึ่งแตกต่างจากการขายในรูปแบบเดิมๆให้ผู้รับซื้อโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
นี้ กลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ ได้รับอนุมัติเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เป็นจ้านวนเงิน ๒ ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในกลุ่มฯ  

การที่เป็นชุมชนเกษตรที่มีทั้งแบบใช้เคมีและอินทรีย์ปะปนกันในพื้นที่นี้ มีผลในเชิงลบต่อการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการที่มีสารเคมีปะปนมากับน้้าที่ใช้ในการเกษตรอินทรีย์ ท้าให้เกิดการปนเปื้อนของ
สารเคมีในนาข้าวเกษตรอินทรีย์ได้ 

อย่างไรก็ตาม มีเกษตรกรจ้านวนหนึ่งที่รอดูความส้าเร็จของกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ ก่อน
ตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มในอนาคต    

๔) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
จากการลงพื้นที่ท้าให้มีความเข้าใจในพื้นที่อย่างแท้จริงท้าให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อนหรือข้อจา้กดัทีเ่ปน็

อุปสรรคท้าให้การด้าเนินงานยังไม่เป็นผลเท่าที่ควร เห็นได้ชัดว่าแต่ละพื้นที่นั้นมีสภาวะความเป็นจริงแตกต่าง
กัน มีความพร้อมไม่เท่าเทียมกัน  และต้องการการสนับสนุนที่แตกต่างกันในระดับที่ไม่เท่ากัน จึงควรที่จะ
พิจารณาการให้ความช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่อย่างเฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ 
มุ่งเน้นพัฒนาในด้านที่ยังขาดหรือด้อยพัฒนา  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง  

ดังนั้นเพื่อให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงจ้าเป็นต้องมีโครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปเกษตรอินทรีย์
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ซึ่งจะเสนอในหัวข้อต่อไป 

๒.    โครงการพฒันาเกษตรอนิทรีย์ของวิสาหกิจชมุชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โปง่เจรญิ            
(กุดแขด้่อน) 

๒.๑  หลักการและเหตุผล 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน)ต้าบลกุดเชียงหมี อ้าเภอเลิงนกทา จังหวัด

ยโสธร จัดตั งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ค้านึงถึงสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค และให้ความส้าคัญกับ
การไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ จ้านวน ๔๖ หลังคาเรือน จากจ้านวนทั งหมด
ประมาณ ๗๐๐ หลังคาเรือนมีพื นที่นารวมประมาณ ๓๔๔ ไร่ โดยปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๙) เกษตรกรในกลุ่มได้
น้าข้าวเปลือกอินทรีย์มาขายรวมทั งสิ น ๑๐๙,๒๐๐ กิโลกรัม และสามารถน้าข้าวไปขายสู่ท้องตลาดได้ประมาณ 
๕๕,๐๐๐ กิโลกรัม 



๑๒๘ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ยังประสบปัญหา
ด้านต่าง ๆ  อาทิปัญหาด้านงบประมาณขาดแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนอย่างเพียงพอต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การผลิต ปัญหาด้านกระบวนการแปรรูปที่ยังไม่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขาดคนที่มีความรู้ 
ความช้านาญและประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปข้าว และขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในกลุ่ม
อย่างเป็นระบบ นอกจากนี ยังขาดความร่วมมือของเกษตรกรในพื นที่ และปัญหาด้านสภาพภูมิประเทศที่มี
แหล่งน ้าไม่เพียงพอ ต้องอาศัยเพียงน ้าฝนในการท้าการเกษตร เท่านั น รวมทั งการแปรรูปข้าวของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ใช้เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก เป็นเครื่องสีข้าวแบบกะเทาะเปลือก มี
ประสิทธิภาพต่้า มีก้าลังการผลิตน้อย ผลิตไม่ทันกับความต้องการของตลาด 

จากสภาพปัญหาต่าง ๆ ข้างต้น ท้าให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาคุณภาพในด้านที่จ้าเป็น และ
ส้าคัญต่อเกษตรกรในโอกาสแรกก่อน จึงเห็นควรจัดท้าโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ขึ นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพข้าวให้ได้ตามมาตรฐาน และส่งผลให้มี
เกษตรกรหันมาปลูกข้าวอินทรีย์มากยิ่งขึ นต่อไป 

๒.๒  วัตถุประสงค์ 
๑) เพื่อให้กระบวนการแปรรูปข้าวอินทรีย์ในกลุ่มฯ เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
๒) เพื่อให้มีโรงสีข้าวอินทรีย์เป็นมาตรฐาน 
๓) เพื่อให้ชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มฯ เพิ่มขึ น 
๔) เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ น 

๒.๓  ตัวชี วัดความส้าเร็จ 
๑) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน)ได้รับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย ์
๒) โรงสีข้าวอินทรีย์ของกลุ่มฯ ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
๓) จ้านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มมากขึ น 
๔) ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้มากขึ น 

๒.๔  กลุ่มเป้าหมาย 
เกษตรกรข้าวอินทรีย์ สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ต้าบลกุดเชียงหมี อ้าเภอ  

เลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

๒.๕ พื นท่ีด้าเนินการ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) อ้าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร             

(ภูมิประเทศ : อยู่เหนือสุดของจังหวัดยโสธร เป็นต้นน ้าของแม่น ้าชี มีอ่างเก็บน ้า ๒ แหล่ง) 

๒.๖ วิธีด้าเนินการ 
จากการศึกษาสภาพปัญหาของกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์บ้านกุดแข้ด่อน ต้าบลกุดเชียงหมี อ้าเภอ

เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ท้าให้สามารถก้าหนดกลยุทธ์ได้ดังนี  
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กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานโรงสีข้าวเกษตรอินทรีย์ 
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาตราผลิตภัณฑ์ (Brand) ไปสู่ตราผลิตภัณฑ์กลางเกษตรอินทรีย์ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น 

กลยุทธ์ท่ี ๑ : ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานโรงสีข้าวเกษตรอินทรีย์ 

สิ่งท่ีคาดหวังว่าจะได้ 
โรงสีที่ได้มาตรฐานตามเกษตรอินทรีย์ 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว 

๑) โรงสีข้าวกล้องขนาดเลก็ 
๒) โรงสีข้าวแบบหินตั งขนาดกลาง (ยังไมเ่ดินเครือ่ง) 

สิ่งท่ีต้องท้าเพ่ิม 
๑) ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการและสมาชิกในกลุ่มฯ เพื่อหาแนว

ทางการด้าเนินงานร่วมกัน  
๒) สรุปแนวทางการพัฒนาโรงสีข้าว ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ 
๓) บูรณาการทรัพยากรของส่วนราชการที่มีภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือกับกลุ่ม 
๔) พัฒนาทักษะการบริหารจัดการโรงสีข้าว และพัฒนาทักษะด้านการซ่อมบ้ารุงโรงสี 
๕) ปรับปรุงกระบวนการสีข้าวของโรงสี การจัดเก็บวัตถุดิบ การจัดเก็บผลผลิตให้เป็นระบบ

สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
๖) ประเมินวัดระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก้าหนด และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
๗) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การรับรองโรงสีข้าวเกษตรอินทรีย์ 

กลยุทธ์ท่ี ๒ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร 

สิ่งท่ีคาดหวังว่าจะได้ 
ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ฯ ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จงัหวัดยโสธร 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว 
มีตราผลิตภัณฑ์ (Brand) เป็นของตนเอง (ตราแข้ด่อน) 

สิ่งท่ีต้องท้าเพ่ิม 
๑) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือก และขั นตอนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร 
๒) รวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิต ขั นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตามเกณฑ์ หรือ 

ขั นตอนการรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 
๓) ขอยื่นรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน Yaso BOS 
๔) พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต และขั นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร 
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๕) จังหวัดยโสธรให้การรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน Yaso BOS 
๖) ยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 
๗) พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการผลิต ขั นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

หรือ ข้อก้าหนดของเกษตรอินทรีย์ 
๘) พัฒนา ปรับปรุง และรักษามาตรฐานกระบวนการผลิต ขั นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้

เป็นไปตามเกณฑ์ หรือ ข้อก้าหนดของเกษตรอินทรีย์ 

กลยุทธ์ท่ี ๓ : ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อ่ืน 

สิ่งท่ีคาดหวังว่าจะได้ (Z) 
มีการแปรรูปผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น และได้รับการรับรองมาตรฐาน 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว (X) 
ผลิตภัณฑ์ข้าวประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวอินทรีย์  ข้าวเหนียวแดง  ข้าวเหนียวขาว  ข้าวหอม

มะลิ  ข้าวไรซ์เบอรร์ี่ ข้าวฮางงอก 

สิ่งท่ีต้องท้าเพ่ิม (Y) 
๑) ศึกษาข้อมูลผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือ 

เกษตรอินทรีย์ 
๒) คัดเลือกผลงานการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของพื นที่ 
๓) น้าผลงานวิจัยมาทดลองแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่หลากหลายหลาย เพื่อเพิม่มลูค่า

ของสินค้า เช่น โจ๊ก ข้าวผงพร้อมดื่ม น ้าจมูกข้าว เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นมักกะโรนี ส่วนผสม
ของเครื่องส้าอาง เป็นต้น 

๔) พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
๕) น้าผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปไปขอรับรองมาตรฐาน เช่น อย. มาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 
๖) พัฒนารูปแบบหีบห่อ และบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบน่าสนใจ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ 
๗) เพิ่มช่องทางการตลาดให้หลากหลายยิ่งขึ น เช่น ตลาดในท้องถ่ิน ต่างท้องถ่ิน ต่างอ้าเภอ 

ต่างจังหวัด ตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลาด อตก. ห้างสรรพสินค้า และช่อง
ทางผ่านตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายยิ่งขึ น 

๒. ๗ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑) การบริหารจัดการน ้า 

สิ่งท่ีคาดหวังว่าจะได้  
บรหิารจัดการน ้าอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สงูสุด 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว 
(๑) การบริหารจัดการน ้า 

- ใช้น ้าฝนส้าหรับปลกูข้าวนาปี 



๑๓๑ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

- ไม่มีระบบชลประทาน 
- ไม่มีแหลง่กักเกบ็น ้าขนาดใหญ ่

สิ่งท่ีต้องท้าเพ่ิม 
(๑) สร้างแหลง่กักเกบ็น ้าในชุมชน 

- “ธนาคารน ้า” บ่อลึก ๗ เมตร กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เพื่อเก็บน ้าไว้
ใช้ตลอดป ี

- แบ่งสัดส่วนพื นที่การเกษตรเป็นแหล่งน ้าขนาดเล็ก/กลาง 
- ท้าระบบกาลักน ้า เพื่อจัดสรรน ้าไปยังพื นที่การเกษตรในที่สงู 

(๒) บรหิารจัดการน ้าเพื่อให้ชุมชนได้ใช้น ้าส้าหรับการเกษตรอย่างทั่วถึง 
(๓) ติดตั งเครื่องกรองน ้าผลิตน ้าสะอาดส้าหรับบริโภคในชุมชน 
(๔) ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อยหลังฤดูท้านาส่งเสริมการปลูกพืชด้วยระบบน ้าหยด 

๒) การสรา้งอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได ้
สิ่งท่ีคาดหวังว่าจะได้  

อาชีพเสริมหลงัฤดูกาลเพาะปลูกเพื่อเพิ่มรายได้ 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว 
รายได้มาจากการท้านา 

สิ่งท่ีต้องท้าเพ่ิม 
(๑) การปลูกพืชหมุนเวียนเมื่อว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลกู 
(๒) ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถ่ิน 
(๓) ส่งเสริมการจัดท้าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุม่ฯ ให้ถูกต้อง 
(๔) ปลูกฝังจิตวิญญาณเกษตรอินทรียส์ู่วิถีความยั่งยืน 
(๕) เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในชุมชน 

๒.๘  งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณการสนับสนุนของภาคส่วนราชการจังหวัด 

๒.๙ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑) มีกระบวนการแปรรูปข้าวอินทรีย์ที่เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
๒) โรงสีข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) มีมาตรฐาน 
๓) เกษตรกรในพื นที่เข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) มากขึ น และมีรายได้

มากขึ น 
๔) ประชาชนในประเทศได้รับประทานข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน 



๑๓๒ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

๓.  แนวทางด้าเนนิการพฒันาเกษตรอนิทรีย์ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจรญิ 
(กุดแขด้่อน) 

จากผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ข้ันตอนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า ทางกลุ่มฯ จะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงเกษตรอินทรีย์
ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก้าหนด ดังนั้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ โป่งเจริญ 
(กุดแข้ด่อน) ได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร จึงขอเสนอแนวทางด้าเนินการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ตามกลยุทธ์ดังนี ้

กลยุทธ์ท่ี๑ : 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. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างส่วนราชการและสมาชิกใน
กลุ่ม เพือ่หาแนวทางการด้าเนินงาน
ร่วมกัน  

                

๒. สรุปแนวทางการพัฒนาโรงสีข้าว ให้
สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานของ
เกษตรอินทรีย ์

                

๓. บูรณาการทรัพยากรของส่วน
ราชการทีม่ีภารกจิในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ความช่วยเหลือกบักลุ่มฯ 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

๔. พัฒนาทักษะการบริหารจัดการโรงสี
ข้าว และพัฒนาทักษะด้านการซ่อม
บ้ารุงโรงส ี

                

๕. ปรับปรงุกระบวนการสีข้าวของโรงสี 
การจัดเก็บวัตถุดิบ การจัดเก็บ
ผลผลิตให้เป็นระบบสอดคล้องกบั
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

                

๖. ประเมินวัดระดบัมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก้าหนด และพฒันาปรับปรงุ
อย่างต่อเนื่อง 

                
 

๗. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การรบัรอง
โรงสีข้าวเกษตรอินทรีย ์

                

 



๑๓๓ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

กลยุทธ์ท่ี ๒ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร 

เป้าหมาย:  สร้างความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร 

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. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัเกณฑ์การ
คัดเลือก และข้ันตอนการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
ของจังหวัดยโสธร 

                

๒. รวบรวมข้อมลูกระบวนการผลิต 
ข้ันตอนการแปรรปูผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มตามเกณฑ์ หรือข้ันตอนการ
รับรองผลิตภัณฑเ์กษตรอินทรีย ์

                

๓. ขอยื่นรับรองผลิตภัณฑ์ เ กษตร
อินทรีย์ตามมาตรฐาน Yaso BOS 

                

๔. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต 
และข้ันตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ของจังหวัดยโสธร 

                

๕. จังหวัดยโสธรใหก้ารรับรอง
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ตาม
มาตรฐาน Yaso BOS 

                

๖. ยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย ์

                

๗. พัฒนา ปรบัปรุง กระบวนการผลิต 
ข้ันตอนการแปรรปูผลิตภัณฑ์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ หรือ ข้อก้าหนด
ของเกษตรอินทรีย ์

                

๘. พัฒนา ปรบัปรุง และรักษามาตรฐาน
กระบวนการผลิต ข้ันตอนการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ 
หรือ ข้อก้าหนดของเกษตรอินทรีย ์

                

 
 
 
 



๑๓๔ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

กลยุทธ์ท่ี ๓ : ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อ่ืน 

เป้าหมาย : มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น 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. ศึกษาข้อมูลผลงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกบัการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร หรือ เกษตรอินทรีย ์

                

 ๒. คัดเลือกผลงานการวิจัยที่มีความ
สอดคล้องกบัผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรของพื้นที ่

                

๓. น้าผลงานวิจัยมาทดลองแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทีห่ลากหลาย เพื่อ
เพิ่มมลูค่าของสินค้า เช่น โจ๊ก ข้าว
ผงพร้อมดืม่ น้้าจมูกข้าว เส้น
ก๋วยเตี๋ยว เส้นมักกะโรนี ส่วนผสม
ของเครื่องส้าอาง เป็นต้น 

                

๔. พัฒนาและปรบัปรุงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้รโิภค 

                

 ๕. น้าผลิตภัณฑ์ที่แปรรปูไปขอรบัรอง
มาตรฐาน เช่น อย. มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย ์

                

๖. พัฒนารปูแบบหีบห่อ และบรรจุ
ภัณฑ์ให้มีรปูแบบน่าสนใจ เพื่อสร้าง
ความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ ์

                

๗. เพิ่มช่องทางการตลาดใหห้ลากหลาย
ยิ่งขึ้น เช่น ตลาดในท้องถ่ิน ต่าง
ท้องถ่ิน ต่างอ้าเภอ ต่างจังหวัด 
ตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลาด 
อตก. ห้างสรรพสินค้า และช่อง
ทางผ่านตลาดออนไลนเ์พื่อเพิ่มฐาน
ลูกค้าให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น 

                

 
 
 



๑๓๕ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

๔.  สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
การลงพื้นที่ชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) เพื่อศึกษาการด้าเนินการท้าเกษตร

อินทรีย์ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการแปรรูปนั้น ท้าให้ทราบถึงสาเหตุของความตั้งใจความมุ่งมั่นของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนจ้านวนน้อยในสังคมบ้านกุดแข้ด่อน ที่ได้ริเริ่มการท้าเกษตรอินทรีย์นั้น เป็นผลมาจาก
ความต้องการให้คนในครอบครัวและสังคมมีสุขภาพที่ดี จากเดิมที่มีการใช้สารเคมีในการผลิตข้าว ซึ่งไม่ว่าจะ
เป็นการฉีดปุ๋ยเคมี  การใช้ยาฆ่าหญ้า ล้วนก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็น การเกิดโรคหนังเน่า เกิด
ความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียจากการสูดดมสารเคมีเข้าไป  กลุ่มเกษตรอินทรีย์จึงมีความมุ่งหมายที่จะเลิกใช้
สารเคมีในการผลิตโดยสิ้นเชิง  เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้บริโภคลดการบริโภคอาหารที่ผลิตจากกระบวนการ
ที่ปนเปื้อนสารเคมี ก็จะมีสุขภาพดี ลดงบประมาณในด้านการรักษาพยาบาล  เกิดเป็นจุดเริ่มของการพัฒนา
เกิดข้ึนเป็นชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (บ้านกุดแข้ด่อน)  

๔.๑  แนวทางด าเนินการ 
การพัฒนาของกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญยังไม่เป็นที่กว้างขวาง เนื่องมาจากยังขาดการสนับสนนุที่

อย่างจริงจังจากผู้บริหารในท้องถ่ิน  การขาดองค์ความรู้  เครื่องมือในการแปรรูป  และการขาดงบประมาณ
สนับสนุน นอกจากนี้เกษตรกรที่จะเข้าร่วมกลุ่มฯ อาจได้รับเงินจากการขายข้าวล่าช้า ท้าให้ขาดสภาพคล่อง  
การที่เป็นชุมชนเกษตรที่มีทั้งแบบใช้เคมีและอินทรีย์ปะปนกันในพื้นที่นี้  มีผลในเชิงลบต่อการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ โดยเฉพาะการที่มีสารเคมีปะปนมากับน้้าที่ใช้ในการเกษตรอินทรีย์  ท้าให้เกิดการปนเปื้อนของ
สารเคมีในนาข้าวเกษตรอินทรีย์ได้ 

ดังนั้น แนวทางด้าเนินการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุด
แข้ด่อน) ต้าบลกุดเชียงหมี  อ้าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งจ้าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านต่าง ๆ โดยมีกลยุทธ์ที่ส้าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายดังนี้ 

กลยุทธ์ท่ี๑ : ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานโรงสีข้าวเกษตรอินทรีย์ 
เป้าหมาย: พัฒนาโรงสีข้าวให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ 

กลยุทธ์ท่ี ๒ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร 
เป้าหมาย:  สร้างความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร 

กลยุทธ์ท่ี ๓ : ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อ่ืน 
เป้าหมาย:มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น ที่มีรูปแบบหลากหลาย 

๔. ๒ ข้อเสนอแนะ 
การผลักดันให้การท้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จะต้องมีการบูรณา

การของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตอบสนองตามนโยบายภาครัฐ เห็นควรด้าเนินการทั้ง
ระบบ ดังนี้ 

 
 



๑๓๖ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

๑) การบูรณาการต้นน้ า  
(๑) การบริหารจัดการแหล่งน้้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีน้้าใช้ในการเกษตรกรรม

อย่างเพียงพอ 
(๒) การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุดี เพื่อให้มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูง ผลผลิตสูง 
(๓) การเตรียมดินเพื่อใช้ในการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  

๒) การบูรณาการกลางน้ า 
(๑) การพัฒนาโรงสีข้าวให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นการรับรอง

คุณภาพของข้าว 
(๒) สร้างความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธรเพื่อสร้างความเช่ือมั่น

ให้กับผู้บริโภค 
(๓) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น ที่มีรูปแบบหลากหลาย 

เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

๓) การบูรณาการปลายน้ า 
(๑) การเพิ่มช่องทางในการจัดจ้าหน่าย เช่นการท้าตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อ

เพิ่มยอดขายและขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มเติม 
(๒) การเพิ่มช่องทางตลาดผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางและอ้านายความ

สะดวกของผู้บริโภคในการสั่งสินค้า 
(๓) การสร้างเครือข่ายของเกษตรอินทรีย์ เพื่อมีอ้านาจในการก้าหนดราคาสินค้าและ

สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายของเกษตรอินทรีย์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

ภาพการลงพื นที ่ณ บ้านกดุแข้ดอ่น  
 
 
 
 

 

 

สภาพพ้ืนที่ และโรงสีขา้ว 



๑๓๘ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

          

 

 

 

 

 

 



๑๓๙ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

  

 

 

 

 

 

การหว่านปอเทืองฟื้นฟูดินก่อนท านาปี 



๑๔๐ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

 

 

 

 

 



๑๔๑ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนอกเวลาของเกษตรกร 



๑๔๒ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

 

 

 

 

 

 



๑๔๓ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บายศรีสู่ขวัญ 



๑๔๔ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 



๑๔๕ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

 

 

 

 

 

    

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรลงพื้นที่ 



๑๔๖ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

จัดท้าโดย 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1. นางสาวสมชัยยา สรุิฉันท ์ นักวิจัย องค์การเภสัชกรรม 
2.  นายสิทธิชัย สุดสวาท นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

ระดับช้านาญการพเิศษ 
กรมพฒันาฝมีือแรงงาน 

3.  นางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธ์ิ นักวิชาการสหกรณ์              
ระดับช้านาญการพเิศษ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

4. นายทวีศักดิ์ น้อยภาษี นักวิชาการคอมพิวเตอร์       
ระดับช้านาญการพเิศษ 

ส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

5. นางสาวกนกวรรณ จุฑาวิตต์จรัส นักทรัพยากรบุคคล             
ระดับช้านาญการพเิศษ 

ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน 

6. นายธรรมนูญ คงรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับช้านาญการพเิศษ 

ส้านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

7.  นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ นักวิชาการเผยแพร่              
ระดับช้านาญการพเิศษ 

ส้านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

8. นางธีรนุช ทองชิว นักวิชาการคลัง                  
ระดับช้านาญการพเิศษ 

กรมบัญชีกลาง 

9. นายประภัสสร์ ปรงุขวัญเมือง วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

๕. หมู่บ้านปลายน ้า: บ้านม่วงไข่ (ในบรเิวณป่าสวนธรรม)   

บทสรปุผู้บริหาร (Executive Summary) 
๑. เรียนรู้และเข้าใจชุมชนสวนธรรมร่วมใจ บ้านม่วงไข่ 

พระครูทักษะรักขิตธรรมโมและกลุ่มชาวบ้านได้เริ่มต้นการพลิกฟื้นพื นที่รกร้างว่างเปล่า โดยใช้เวลา
ประมาณ ๑๐ ปี จนกลายเป็นพื นที่ชุมชนสวนธรรมร่วมใจ ๑๕๐ ไร่ ในอ้าเภอป่าติ ว จังหวัดยโสธรและ         
ในปี ๒๕๓๐ ได้ก่อตั งหมู่บ้านพุทธบูชา ตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ท้าการเพาะปลูกตามแนวทาง
เกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ ปลูกพืชผสมผสาน และให้ความรู้สมาชิกกลุ่มชาวนาชาวไร่อย่างต่อเนื่อง  ต่อมาใน      
ป ี๒๕๔๘ ได้จัดตั ง “โครงการผลิตข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม”และ“กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม” โดยยึด
หลักแนวคิดที่ว่า “ท้านาเพ่ือให้ได้นา ไม่ใช่ท้านาเพ่ือให้ได้ข้าว และชาวนาต้องมีศักดิ์ศรี”และมีปฏิญญา
ร่วมกัน คือ (๑) มีความสมัครใจในการรวมกลุ่ม และต้องรวมกลุ่มออมสวัสดิการกองบุญหนุนเกื อ (๒) ปฏิบัติ
ตนตามหลักศีล ๕ (๓) ท้าการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีการรับรองมาตรฐานสากล จนในปี ๒๕๕๐ ได้รับ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “ข้าวคุณธรรม” อย่างเป็นทางการ สามารถผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์      
ซึ่งได้รับรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล  IFOAM Certify จ้าหน่ายทั งในและต่างประเทศ และ          
ในปี ๒๕๕๓ ได้ก่อสร้าง“ธนาริยาคาร” ธนาคารเมล็ดพันธ์ุข้าวพระราชทาน เพื่อเก็บรักษาพันธ์ุข้าว และ
สถานที่ศึกษาดูงานของผู้สนใจ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ มาเป็นองค์
ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๒๐ธันวาคม ๒๕๕๔ ส้าหรับกิจกรรมของกลุ่มด้านการเป็นศูนย์การเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรม เทคนิคการผลิต การแปรรูป การค้าขาย รวมทั ง
ให้บริการจัดอบรมดูงาน ได้แก่ โรงเรียนชาวนาคุณธรรม ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดค่าย
สุขภาพของชาวนาโรงสีข้าวคุณธรรม โรงปุ๋ยอินทรีย์ สถานที่ปฏิบัติธรรม ศูนย์ไทบ้านอโรคยา ส้านักงานไทวัตร 
ส้านักงานกองบุญหนุนเกื อ และวิทยุชุมชนFM ๙๑.๕ MHz เป็นต้น 

๒. สภาพปัญหาและผลการวิเคราะห์ 

จากการลงพื นที่เพื่อศึกษาและเรียนรู้วิถีชีวิต และน้ามาวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis สรุปได้ดังนี 
จุดแข็ง ได้แก่ การมีธรรมะเป็นตัวน้า มีผู้น้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีศีล ๕ เป็นจุดเช่ือมโยงจิตใจ          
มีบุคลากรที่ท้างานด้วยจิตสาธารณะ ยึดมั่นในอุดมการณ์ มีปราชญ์ชาวบ้านและองค์ความรู้การท้าเกษตร
อินทรีย์ และผลผลิตของกลุ่มมีมาตรฐานการรับรองในระดับสากล  จุดอ่อน ได้แก่ การขาดแคลนแรงงาน      
ขาดการมีส่วนร่วมคนรุ่นใหม่และการสานต่องาน มีภาระหนี สิน ความไม่พร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือในการ
ด้าเนินงาน ขาดความเช่ียวชาญด้านการบริหาร รวมทั งไม่มีแผนการด้าเนินงานที่ชัดเจน โอกาส ได้แก่ จังหวัด
ยโสธรมีนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กระแสการบริโภคอาหารสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ น มีสื่อสาธารณะร่วม
ประชาสัมพันธ์สนับสนุนและมีความน่าเช่ือถือและมาตรฐานรับรอง อุปสรรค ได้แก่ ข้อจ้ากัดการขยายสมาชิก
ซึ่งต้องถือศีล ๕ การขาดแรงงานรุ่นใหม่ การตลาดไม่เอื ออ้านวยต่อผู้ผลิตรายย่อย การมีคู่แข่งผู้ผลิตข้าวเกษตร
อินทรีย์และความไม่ต่อเนื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานท้องถ่ิน 
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การวิเคราะห์ด้านการตลาด สรุปได้ดังนี  ๑) ลักษณะของผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ เป็นสินค้าที่มี
คุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารเคมี มีอายุการเก็บสั นเพราะไม่ใส่สารฆ่ามอด และผู้บริโภคยอมจ่ายเงินแพง
กว่าในอัตราที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับข้าวบรรจุถุงทั่วไป ๒) ลักษณะกลุ่มลูกค้า/กลุ่มตลาดเป้าหมายข้าวอินทรีย์
ตลาดหลักคือกลุ่มผู้บริโภคข้าวอินทรีย์และข้าวหอมมะลิ ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเมืองใหญ่     
ซึ่งใส่ใจต่อสุขภาพมีอายุประมาณ ๔๐ ปีและมีรายได้ในระดับ B ถึง A 
๓. ความต้องการของพื นท่ี และ/หรือความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

สิ่งส้าคัญที่คนในพื นที่ต้องได้รับการสนับสนุน คือ ๑) การปลดภาระหนี สิน เนื่องจากมีภาระหนี สิน
สะสมเป็นระยะเวลานาน และปีบัญชี ๒๕๕๙ เป็นปีแรกที่เริ่มมีก้าไร ๒) การเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวคิดการพัฒนา เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่อไปโดยเป็นศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวที่มีคุณค่า การท้านาเกษตรอินทรีย์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์       
ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม เทคนิคการผลิต การแปรรูป การตลาด การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ๓) การขยายเครือข่ายกลุ่มข้าว
คุณค่าชาวนาคุณธรรม เป้าหมายหลักที่ต้องการให้เกิดขึ นในอนาคต คือ ให้เกิดชาวนาคุณธรรม ถือศีล     
ปฏิบัติธรรม ลดละ เลิกอบายมุข และผลิตข้าว พืช ผัก ผลไม้ ในระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์เชิงคุณธรรมเป็นต้นทางของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป 

๔. ข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหา 

๔.๑ ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยโสธรและภาพรวมของประเทศ มีดังนี  

๑) ร้านอาหารเกษตรอินทรีย์ Rice Café เพื่อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ยโสธรที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัส
ถึงข้าวและอาหาร ที่ปรุงจากเกษตรอินทรีย์ ในด้านความอร่อย ความสด และสะอาด โดยจัดท้า
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จุดแวะพักส้าหรับนักท่องเที่ยวในพื นที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง  
รวมทั งจ้าลองแปลงนาข้าวอินทรีย์สาธิตหรือแปลงปลูกพืชอินทรีย์อื่น ๆ ไว้ให้เยี่ยมชม 

๒) การเพิ่มช่องทางการตลาด มีเป้าหมาย คือ กลุ่ม Modern Trade Supermarket งานแสดงสินค้า
และวัฒนธรรม สถานที่ท้างานหรือ office building ที่มีความหนาแน่นของพนักงาน ภัตตาคาร
และร้านอาหารที่มีผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เป็นวัตถุดิบ กลุ่มบริษัทที่ด้าเนินงานด้าน CSR และ
การขายผ่านรถ Mobile Unit ที่สามารถสีข้าวจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารให้กับลูกค้าทันที 
รวมทั งการจัดท้าเป็นของขวัญของที่ระลึก เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ 

๓) การสร้างตราสินค้า (Branding) ข้าวอินทรีย์ยโสธร โดยการประกวดข้าว (Rice Festival) ของข้าว
หุงที่มีคุณภาพ รสชาติ และความอร่อย และสร้างตราสินค้ารับรองคุณภาพข้าวอินทรีย์ยโสธร
แบบพรีเมี่ยม การพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ เช่น เป็นบรรจุภัณฑ์แบบกระดาษหรือถุงผ้า และ
เพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการบริโภค เป็นต้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สื่อสารข้อมูล
ประโยชน์ของข้าวอินทรีย์ที่แตกต่างจากข้าวทั่วไป โดยอาจเพิ่มรูปแบบ QR Code หรือกระดาษ
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แนบ ตามความเหมาะสม รวมทั งการท้า Co-branding ลงไปในเมนูอาหารของร้านอาหารหรือ
ภัตตาคารที่ใช้ข้าวอินทรีย์ยโสธร 

๔) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลเรื่องความปลอดภัยของข้าว
อินทรีย์ยโสธร คุณสมบัติพิเศษของข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นข้าวที่หุงแล้วไม่บูดหรือเสียง่ายเหมือน  
ข้าวทั่วไป ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มส้าหรับผลิตภัณฑ์ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ จัดตั ง 
facebook ข้าวอินทรีย์ยโสธร จัดท้า line application โดยการท้า sticker line ให้ดาวน์โหลด
ใน theme ยโสธร เมืองเกษตรอินทรีย์ รวมทั งการรีวิวสินค้าผ่าน blogger ที่มีช่ือเสียงในด้านการ
ท่องเที่ยว และด้านอาหาร เป็นต้น 

๕) ศูนย์การเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ โดยให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุน และ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน     
มีการจัดกลุ่มดูงานทั งทางตรงและทางอ้อม เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มข้าราชการ นักศึกษา 
นักเรียน กลุ่มชาวบ้านและกลุ่มเกษตรกร รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท้าเกษตรอินทรีย์และ
ประโยชน์ของการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ว่าแตกต่างจากสินค้าเกษตรทั่วไปอย่างไร ผู้บริโภค
จะได้รับประโยชน์อะไร โดยจัดท้าในรูปแบบอินโฟกราฟฟิคแล้วประชาสัมพันธ์ผ่าน ไลน์ หรือ   
เฟสบุค และเว็บไซต์ ตลอดทั งปี 

๔.๒  ข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหาเพ่ิมเติมเฉพาะ ส้าหรับกลุ่มขา้วคุณค่าชาวนาคุณธรรม มีดังนี  

๑) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพกระบวนงานท้างานใช้เงินลงทุนนอ้ย โดยใหห้น่วยงานมีความเช่ียวชาญ
มาช่วยปรับปรงุประสทิธิภาพ โดยเน้นที่ความเรียบง่าย พอเพียง ใช้ของที่มีอยู ่หรือใช้งบประมาณ
น้อย เช่น การปรบัปรุงโตะ๊คัดแยกเมล็ดใหเ้ป็นโต๊ะกระจกทีต่ิดไฟส่องสว่าง เป็นต้น 

๒) โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยขอความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มี
ความเช่ียวชาญด้านการบริหารงานการค้าข้าว เช่น เจ้าของโรงสี มาให้ความรู้และเป็นพี่เลี ยง
เกี่ยวกับการบริหารงาน การบริหารเงินและดอกเบี ย และการบริหารสินค้าคงคลัง และภาคเอกชน
ที่เช่ียวชาญในด้านการบริหารศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์  เพื่อน้ามาพัฒนาต่อยอดงาน        
การบริหารศูนย์การเรียนรู้ข้าวคุณธรรมของกลุ่มให้ดีย่ิงขึ น เป็นต้น 

๓) โครงการปรับปรุงกระบวนงานและการท้างาน จากปัญหาขาดก้าลังแรงงาน จึงต้องทบทวนและ
วิเคราะห์ว่าจะจัดสรรแบ่งงานกันอย่างไร งานใดมีความจ้าเป็นมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ น รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อลดรายจ่ายและ
เพิ่มรายได้ 
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เรียนรู้และเข้าใจชุมชนสวนธรรมร่วมใจ บ้านม่วงไข่ 
ในอดีต พื นที่ชุมชนสวนธรรมร่วมใจจ้านวน ๑๕๐ ไร่ ในอ้าเภอป่าติ ว จังหวัดยโสธร ได้ถูกปล่อยให้     

รกร้างว่างเปล่า เนื่องจากมีสภาพเสื่อมโทรมจากการปลูกปอและท้าไร่มันส้าปะหลัง  ท้าให้ไม่เหมาะแก่การ   
ท้าเกษตรต่อมา พระครูทักษะรักขิตธรรมโม (หลวงพ่อธรรมชาติ) ได้น้าชาวบ้านช่วยกันปรับสมดุลธรรมชาติ 
ดูแลรักษาต้นไม้ โดยใช้ระยะเวลา ๑๐ ป ีในการพลิกฟื้นป่าไม้ท้าให้ต้นไม้นานาพันธ์ุเจริญเติบโตขึ น เริ่มมีสัตว์
ป่าตัวเล็กๆเข้ามาอาศัย พร้อมกับการเพาะปลูกเกษตรแบบอินทรีย์ 

ป ี๒๕๓๐ มีการก่อตั งหมู่บ้านพุทธบูชา ตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง และท้าการเพาะปลูก 
ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ โดยปลูกพืชผสมผสาน และให้ความรู้สมาชิกกลุ่มชาวนาชาวไร่อย่าง
ต่อเนื่อง 

ป ี ๒๕๔๐ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ชาวนากลุ่มนี ไม่ได้รับผลกระทบ แต่กลับยังเปิดโอกาสให้ผูท้ี่สนใจ
เข้าไปศึกษาดูงานถึงวิธีการปฏิบัติตนให้รอดพ้นจากวิกฤต 

ป ี๒๕๔๒ การผลิตของชาวนาเริม่มีการรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดบัสากล 

ป ี๒๕๔๘ ชาวนาได้ร่วมกันจัดตั งโครงการ ผลิตข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมขึ นเกิดการรวมกลุ่มที่ช่ือ
ว่า“กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม” การท้านาเกษตรอินทรีย์ที่ท้ามากว่า ๑๐ ปี ท้าให้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ส่งออกไปขายทั งในและต่างประเทศ แต่ด้วยสมาชิกในกลุ่มยังคงด้าเนินชีวิต
กับอบายมุขท้าให้ชาวนาเป็นหนี สินเพิ่มขึ น ราคาผลผลิตตกต่้าซ ้าเติม เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา กลุ่มข้าวคุณค่า
ชาวนาคุณธรรมจึงเริ่มต้นจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชาวนาเกษตรอินทรีย์ในพื นที่ โดยมีผู้บริหาร
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในเวทีและท้าการถอดบทเรียน  จึงเกิด
ปฏิญญาชาวนาที่ต้องปฏิบัติร่วมกันคือ ชาวนาที่จะเข้าร่วมกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม (ข้าวคุณธรรม)
จะต้อง (๑) มีความสมัครใจในการรวมกลุ่ม และต้องรวมกลุ่มออมสวัสดิการกองบุญหนุนเกื อ (๒) ปฏิบัติตน
ตามหลักศีล ๕ (๓) ท้าการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีการรับรองมาตรฐานสากลทั งนี  กลุ่มข้าวคุณค่า
ชาวนาคุณธรรม จะน้าโดยพระสงฆ์ที่จ้าพรรษาอยู่ ณ ที่พักสงฆ์สวนธรรมร่วมใจ อ้าเภอป่าติ ว จังหวัดยโสธรใน
การสร้างเอกลักษณ์และสร้างแบรนด์ “ข้าวคุณธรรม” 

ในปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ มีชาวนาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ้านวน ๑๐๘ คน เมื่อเวลาผ่านไป ๑ ปี
ผลการตรวจประเมินมีชาวนาผู้ผ่านเงื่อนไขตามปฏิญญาชาวนาเพียง ๓๘ คน รวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก
คุณธรรมในปีแรกได้จ้านวน ๑๖๘ ตัน (ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕) 

ป ี๒๕๕๐ มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ข้าวคุณธรรม 
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ป ี๒๕๕๓ มีการก่อสร้างธนาคารเมล็ดพันธ์ุข้าว เพื่อเก็บรักษาพันธ์ุข้าว และเป็นที่ศึกษาดูงานส้าหรับ

ผู้สนใจ และต่อมา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         
ทรงเสด็จฯ มาเป็นประธานเปิด “ธนาริยาคาร” ธนาคารเมล็ดพันธ์ุข้าวพระราชทาน 

 
จากข้อมูลข้างต้น อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม (กลุ่มข้าวคุณธรรม) เป็นตัวแบบ      

ในการปลูกจิตส้านึกชาวนา ให้เป็นผู้ปลูกข้าวคุณธรรม ด้าเนินชีวิตในทิศทางศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา ต้อง
ด้าเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องเป็นกระบวนการและอย่างเป็นขั นตอน ประกอบด้วย ชาวนาต้องสมัครใจเข้ารับการ
อบรม แล้วต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พร้อมทั งต้องมีการติดตาม ตรวจประเมินผล และมีเวทีสรุป
บทเรียน ซึ่งตัวแบบที่ดีที่สุดที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเพื่อน้าสู่การขยายผลให้เพิ่มมากขึ น        
คือกระบวนการจัดกิจกรรมโรงเรียนชาวนาคุณธรรม  (Moral Rice Farmer Field School) โดยโรงเรียน
ชาวนาคุณธรรม เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่กลุ่มชาวนาคุณธรรมได้ตั งขึ นในแต่ละชุมชน เพื่อใช้เป็นสถานที่พบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม เทคนิคการผลิต การแปรรูป การค้าขาย การอนุรักษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่ในเรื่องการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและชุมชน 

ขณะที่ศูนย์กลางของกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม ณ วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ ก็ได้มีการจัดตั ง   
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขึ น โดยใช้ช่ือว่า ศูนย์เรียนรู้กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม       
(ข้าวคุณธรรม) เพื่อให้บริการจัดอบรม ดูงาน แก่ประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย พื นที่ท้าเกษตรอินทรีย์ 
ประมาณ ๓๐ ไร่ (เลี ยงวัว ควาย หมู ไก่ นาข้าว แปลงปลูกถ่ัว งา พืชผัก และผลไม้) มีโรงสีข้าวคุณธรรม 
ธนาคารเมล็ดพันธ์ุข้าวพระราชทาน โรงปุ๋ยอินทรีย์ สถานที่ปฏิบัติธรรม ศูนย์ไทบ้านอโรคยา ส้านักงานไทวัตร 
ส้านักงานกองบุญหนุนเกื อ มีฐานการเรียนรู้ให้ท้ากิจกรรมต่าง ๆ มีวิทยากรคือ สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ มีเครือข่ายผ่านทางวิทยุชุมชน FM ๙๑.๕ MHz ให้ค้าแนะน้า รับฟังปัญหา คอยดูแลสมาชิกอย่างทั่วถึง 
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พื นที่ท้าเกษตรอินทรีย ์

   
          แปลงปลกูกล้วย         แปลงปลูกข้าวโพด 
 

         

โรงสีข้าวคุณธรรม 

     
โรงปุ๋ยอินทรีย ์
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การคัดคุณภาพข้าว    การบรรจุข้าวด้วยระบบสญุญากาศ 

ศูนย์ไทบ้านอโรคยา 

      
 

       
วิทยากรชุมชน       ชาข้าวอินทรีย์ค่ัว 
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ศูนย์เรียนรูก้ลุม่ข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม (ข้าวคุณธรรม) 

เป้าหมายของกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมท่ีส้าคัญ คือ 
(๑) เพื่อพฒันาคุณธรรม จริยธรรมผู้ผลิตและครอบครัว สู่การพฒันาสังคมและสิ่งแวดลอ้มที่ยัง่ยืน 
(๒) พัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางการเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์ 
(๓) พัฒนาระบบการผลิตไปสู่การเกษตรแบบพึ่งตนเอง 
(๔) ฟื้นฟูและรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการใช้ทรัพยากรในฟาร์ม            

มาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(๕) รักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟาร์ม และความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม 
(๖) ป้องกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ท้าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
(๗) สนับสนุนระบบการผลิตและกระบวนการจัดการทุกขั นตอนที่ค้านึงถึงหลักมนุษยธรรม 

ประหยัดพลังงาน การผลิตเก็บเกี่ยวการแปรรูปที่เป็นวิธีการธรรมชาติและส่งกระทบ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

เห็นได้ชัดว่า กลุ่มมีความตั งใจจริงในการขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเห็นคุณค่าของข้าวและศักดิ์ศรีชาวนา การปลูกฝังจิตส้านึกความมีคุณธรรมแก่
ชาวนารุ่นต่อไป โดยยึดหลักแนวคิดที่ว่า “ท้านาเพ่ือให้ได้นา ไม่ใช่ท้านาเพ่ือให้ได้ข้าว และชาวนาต้องมี
ศักด์ิศรี” 

กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมมีวิธีการและช่องทางการจัดจ้าหน่าย  ทั งแบบขายส่งข้าวเปลือก    
ขายส่งเป็นข้าวสารเพื่อบริโภคในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ โดยมีกลุ่มคู่ค้าที่ส้าคัญ ประกอบด้วย   
บริษัท ไร่ทองออร์กานิค จ้ากัด สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (โดยร่วมมือกับ บริษัท บิ๊กซี           
ซุเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากัด) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ้ากัด (มหาชน) สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยจ้ากัด บริษัท แบรนด์ พลัส จ้ากัด สหภาพแรงงานสยามเด็นโซ่ และ      
สยามเคียวซัน รวมถึงการจ้าหน่ายตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ และในปี ๒๕๖๐ กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

ได้ท้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จ้ากัด ในการน้าข้าวคุณธรรมไป   
แปรรูปข้าวเป็นเครื่องดื่มชงพร้อมดื่ม และขนมแคร๊กเกอร์ชนิดต่าง ๆ ในปริมาณเริ่มต้น ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม 
(๓๐ ตัน) โดยข้าวเปลือกราคา ๕๗๐,๐๐๐ บาท จะสามารถเพิ่มมูลค่าการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั งขายใน
ประเทศและส่งออกต่างประเทศ ได้สูงถึง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ผลผลิตข้าวทุกชนิดพันธ์ุ รวมทั งพืชผกั ผลไมทุ้กอย่างของกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม ได้รับการ 
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียร์ะดับสากล IFOAM Certify 

 
 
กิจกรรมส้าคัญของกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม ประกอบด้วย 

 การอนุรกัษ์เมล็ดพันธ์ุพืชไทบ้าน (ธนาคารเมล็ดพันธ์ุข้าวพระราชทาน) 

 โรงเรียนชาวนาคุณธรรม (ศูนย์ข้าวคุณธรรมชุมชน) 

 สวัสดิการกองบุญหนุนเกื อ (ออมวันละบาทเพือ่สวัสดกิาร เกิด เจ็บ ตาย) 

 การจัดค่ายสุขภาพของชาวนา (ฟื้นฟูดูแลสุขภาพองค์รวมด้วยการล้างพิษออกจากกายและจิต) 

 สวัสดิการด้านการจัดการหาปจัจัยการผลิต (ปุ๋ยอินทรีย์คุณธรรมงอกงาม) 
(ส้านักงาน กปร., ๒๕๕๖ และกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม (กลุ่มข้าวคุณธรรม), ๒๕๖๐) 
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สภาพปัญหาและผลการวิเคราะห์ 
จากการลงพื นที่เพื่อศึกษาและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวชุมชนสวนธรรมร่วมใจ  หรือ “กลุ่มข้าวคุณค่า

ชาวนาคุณธรรม” ณ วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ ระยะเวลา ๒ วัน ๓ คืนคณะผู้ศึกษาได้จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร
ต่างๆ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และน้ามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT 
Analysis) เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี  

จุดแข็ง 
๑. มีธรรมะน้าใจ มีสัญญาใจในการท้านาอินทรีย ์
๒. มีผู้น้าทีม่ ีpassion ในสิ่งที่ท้า เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
๓. มีศีล ๕ เป็นจุดเช่ือมโยงจิตใจของทุกคนเป็นการสร้างเครือข่ายของชุมชนที่มีคุณธรรม  อันจะ

ส่งผลให้สังคมด้ารงอยู่อย่างสงบสุขได้ในระยะยาว  ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธ
ศาสนา 

๔. มีบุคลากรที่ท้างานด้วยจิตสาธารณะยึดมั่นในอุดมการณ์  และมีการรวมตัวเป็นกลุ่มออม
สวัสดิการกองบุญหนุนเกื อ ให้การช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มในด้านสวัสดิการและความรู้เกี่ยวกับ
การท้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสมาชิกได้ให้ความร่วมมือกับกลุ่มอย่างดี 

๕. มีองค์ความรู้และความเช่ียวชาญในการท้าเกษตรอินทรีย์ มีปราชญ์ชาวบ้านและแหล่งเรียนรู้
เป็นต้นแบบ 

๖. ผลผลิตของกลุ่มมีมาตรฐานการรับรองในระดับสากล 
๗. มีบุคลากรที่สามารถปรุงอาหารมังสวิรัติที่อร่อย สด สะอาด ปลอดภัย 

จุดอ่อน/ข้อจ้ากัด 
๑. ขาดแคลนแรงงาน ท้าให้ไม่สามารถแปรรปูสินค้าเพื่อเพิ่มมลูค่าได้ เพราะจ้านวนบุคลากรมีน้อย

ไม่เพียงพอกับภาระงานในปจัจบุัน 
๒. ขาดการมีส่วนร่วมของแรงงานรุ่นใหม่ 
๓. ขาดความต่อเนื่องในการสื่อสาร ส่งต่องาน ขาดคนท้าต่อเนื่อง 
๔. เงินลงทุนมีน้อย มีภาระหนี สินจากการลงทุนเริ่มต้น ในขณะที่ก้าไรสทุธิน้อย จึงไม่สามารถผ่อน

ช้าระหนี สนิได้มาก 
๕. ความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือในการด้าเนินงาน เช่น โรงสีข้าว เครื่องบรรจุภัณฑ์

สูญญากาศ ไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากมีการใช้งานมานาน ไม่มีลานตากข้าวเปลือก เครื่องช่ังที่มี
มาตรฐานเครื่องคัดคุณภาพข้าว และโกดังเก็บสต๊อกข้าวให้มีคุณภาพที่ดีและคงสภาพที่ดี 

๖. ขาดความเช่ียวชาญในการบริหารงาน เช่น การบริหารสินค้างคงคลัง (สต๊อก) การบริหารเงิน
การบริหารกระบวนการผลิต การบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุมมองทางด้าน
การตลาด เป็นต้น 

๗. แผนการด้าเนินงานยังไม่ละเอียด ชัดเจน เท่าที่ควร 
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โอกาส 
๑. จังหวัดยโสธรมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเปน็เกษตร

อินทรีย์และเกษตรปลอดภัยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ น  ดังนั นจึงได้รับ    
การสนับสนุน และส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐในท้องที่ทั งด้านวิชาการและด้านอื่นๆ 

๒. กระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ น มีจ้านวนผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพ รวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ นถึงแม้จะมีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไปก็ตาม 

๓. สื่อสาธารณะให้ความสนใจร่วมประชาสัมพันธ์และสนบัสนุนด้วยการช่วยสร้างเครือข่ายใน   
การบริโภค 

๔. ความน่าเช่ือถือในกระบวนการผลิตและมาตรฐานการรับรอง 

อุปสรรค/ภัยคุกคาม 
๑. การขยายผลสมาชิกกลุ่มท้าได้น้อย เนื่องจากผู้ที่จะเข้าร่วมกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมได้

ต้องปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ลด ละ เลิกอบายมุข ไม่ดื่มสุรา ของมึนเมา ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่น  
การพนันทุกชนิด 

๒. การขาดแรงงานรุ่นใหม่ ท้าให้ก้าลังการผลิตไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ นได้ 
๓. โครงสร้างการตลาด และกระบวนการผลิตให้มีต้นทุนต้่า ไม่เอื ออ้านวยต่อผู้ผลิตรายย่อย 
๔. มีผู้ผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์จ้านวนมาก ทั งรายย่อยและรายใหญ่ (เป็นคู่แข่งทางการตลาดของ

จังหวัดยโสธร) 
๕. บางครั งนโยบายของภาครัฐเป็นอุปสรรค เช่น จ้าน้าข้าว เป็นต้น 
๖. การสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานท้องถ่ินขาดความต่อเนื่อง ท้าให้การด้าเนินการไม่ต่อเนื่อง 
นอกจากการวิเคราะห ์ SWOT Analysis ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะผู้ศึกษาได้ท้าการวิเคราะห์ใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัการตลาดและช่องทางการจ้าหน่ายประกอบด้วย โดยมีสาระส้าคัญโดยสรุป ดังนี  

๑. ลักษณะต้าแหน่งของผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ (Positioning) 
ต้าแหน่งผลิตภัณฑ์ของข้าวอินทรีย์ได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง และ

ปลอดภัยจากสารเคมีเมื่อเทียบกับข้าวสารทั่วๆ ไปในตลาด ซึ่งข้าวสารอินทรีย์เป็นสินค้าที่รับรู้ได้ว่าจะมีราคา
สูงกว่าราคาข้าวสารทั่วไปในตลาด ดังนั น ตลาดข้าวอินทรีย์จึงเป็นตลาดที่เป็นNiche Market นอกจากนี  
ข้าวสารอินทรีย์จะไม่มีการรมยาฆ่ามอด (Methyl Bromide) เพื่อให้สามารถเก็บข้าวสารไว้ได้นาน ส่งผลให้
อายุข้าวอินทรีย์จะมีอายุสั นกว่าเมื่อเทียบกับข้าวสารถุงทั่ว ๆ ไปที่จ้าหน่ายในตลาด ดังนั น ข้าวอินทรีย์จึงได้รับ
การยอมรับในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพ และผู้บริโภคยอมจ่ายเงินแพงกว่าในอัตราที่เหมาะสมเมื่อเทยีบ
กับข้าวบรรจุถุงทั่วๆ ไป 

๒. ลักษณะกลุม่ลกูค้า/กลุม่ตลาดเป้าหมายข้าวอินทรีย ์

ตลาดเป้าหมายหลักของข้าวอินทรีย์คือ กลุ่มผู้บริโภคข้าวอินทรีย์และกลุ่มผู้บริโภคข้าวหอมมะลิ     
ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาคซึ่งมีความใส่ใจต่อสุขภาพและอาหาร    
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การกินและมีรายได้และรสนิยมอยู่ในระดับ B ถึง A เช่น กลุ่มข้าราชการ พนักงานระดับบริหาร เจ้าของกิจการ
มีอายุประมาณ ๔๐ ป ีและกลุ่มครอบครัวที่ใส่ใจสุขภาพ 

 

ความต้องการของพื นที ่และ/หรือความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จังหวัด 

จากการสัมภาษณ์สมาชิกของกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมได้ความว่า สิ่งส้าคัญที่คนในพื นที ่
ต้องการและอยากจะได้รบัการสนบัสนุน คือ 

๑. ปลดภาระหนี สิน 
จากการศึกษาข้อมูลผลการด้าเนินงาน บัญชีงบดุล รายรับ รายจ่าย หนี สิน และทุนด้าเนินงาน    

ของกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม พบว่า ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียง 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยประมาณ ในขณะที่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ประเภทรถยนต์ เครื่องมือ เครื่องใช้
อุปกรณ์ส้านักงาน อาคารต่าง ๆ เป็นจ้านวนมาก กว่า ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี  ยังมีจ้านวนหนี สิน 
โดยเฉพาะเงินกู้จากธนาคารเป็นจ้านวนสูงถึง ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่มีก้าไรสะสม เพียง ๑๑,๐๐๐ บาท 
เท่านั น ซึ่งปีบัญชี ๒๕๕๙ เป็นปีแรกที่ผลการด้าเนินงานของกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม  เริ่มมีก้าไร
นับตั งแต่ก่อตั งกลุ่มขึ นมาในปี ๒๕๔๙ (กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม (กลุ่มข้าวคุณธรรม), ๒๕๖๐) 

จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมประสบปัญหาในเรื่องภาระหนี สินสะสม 
เป็นระยะเวลานานแล้ว 

๒. เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวคิดการพัฒนา 
กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมได้สร้างโรงเรียนชาวนาคุณธรรม  เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ขยายผล

องค์ความรู้การผลิตข้าวที่มีคุณค่า การท้านาเกษตรอินทรีย์ เป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์      
ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม เทคนิคการผลิต การแปรรูป การตลาด การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม     
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเสมือนศูนย์สร้างคนบ่มเพาะ “ชาวนาคุณธรรม
ต้นแบบ” ให้มีจ้านวนมากขึ น (ส้านักงาน กปร., ๒๕๕๖ : ๑๐) 

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การเห็นคุณค่าของข้าวและศักดิ์ศรีชาวนา รวมถึงปลูกฝังจิตส้านึกความมีคุณธรรมแก่ชาวนา
รุ่นต่อไป กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมยังอยากได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการ
สร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๓. ขยายเครือข่ายกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม 

ชาวนาคุณธรรมเป็นตัวแบบในการปลูกจิตส้านึกชาวนา ให้เป็นผู้ปลูกข้าวคุณธรรม ด้าเนินชีวิต     
ในทิศทางศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา โดยร่วมกันถือศีล ปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิกอบายมุข และผลิตข้าว พืช ผัก 
ผลไม้ ในระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม  ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติธรรม 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตัวชาวนาและครอบครัว เป็นต้นทาง (ต้นธาร) ของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 
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และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และเป็นการน้อมน้าเอาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ          
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการพัฒนาคน (พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์) ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง (กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม (กลุ่มข้าวคุณธรรม), ๒๕๖๐)
การขยายเครือข่ายกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมจึงเป็นเป้าหมายหลักที่กลุ่มต้องการให้เกิดขึ นอย่างเป็น
รูปธรรมในอนาคต 

ข้อเสนอแนวทางแกป้ญัหา 
เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หรือ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร จ้านวน ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้าง
กระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขยายพื นที่เกษตรอินทรีย์
และการใช้ประโยชน์ในพื นที่ให้เต็มศักยภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารถในการรับซื อและส่งเสริม    
การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มตลาด และช่องทางการจ้าหน่วยใน และ
ต่างประเทศ (ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร, ๒๕๕๙) ซึ่งคณะผู้ศึกษาได้เน้นการศึกษา วิเคราะห์
เพื่อเพิ่มศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในการท้าเกษตรอินทรีย์ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ และยุทธศาสตร์   
ที่ ๔ เป็นส้าคัญ โดยมีข้อสรุปข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยโสธร และภาพรวม
ของประเทศ ดังนี  

ของเดิมท่ีท้าได้ (X) 
(กรณีศึกษาชุมชนสวนธรรมร่วมใจ) 

โครงการและข้อเสนอแนะ 
เพ่ือต่อยอด (Y) 

เป้าหมายท่ีอยากบรรลุ (Z) 

- จ้าหน่ายข้าวเปลือก เพื่อการแปรรูป(บริษัท 
ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จ้ากัด) 

- จ้าหน่าย ข้าวสาร  เพื่ อบริ โภค ใน
ประเทศ และส่งออกต่างประเทศ 
(บริ ษัท ไร่ทองออร์ กานิ ค จ้ ากั ด 
สมาพันธ์  เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย 
( โ ด ย ร่ ว ม มื อ กั บ  บ ริ ษั ท  บิ๊ ก ซี  
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากัด) บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จ้ากัด (มหาชน) สหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่งประเทศไทย จ้ากัด บริษัท 
แบรนด์ พลัส จ้ากัด สหภาพแรงงาน
สยามเด็นโซ่และสยามเคียวซัน รวมถึง
การจ้าหน่ายตามงานแสดงสินค้าต่าง 
ๆ) 

- จ้าหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว พืชผักอื่นๆ 
- จ้าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ 
- บริการจัดอบรมและศึกษาดูงาน 

เพื่อพัฒนาช่องทางการจ้าหน่าย 
และการสื่อสารและสร้างกระแส
การบริ โภคผลิต ภัณฑ์ เ กษตร
อินทรีย์ในประเทศ 
- ร้าน Rice Café  
- การเพิ่ มช่องทางการตลาด 

(ขายตรง / Office Building / 
Road Show / Mobile Unit) 

- Branding ข้าวอินทรีย์ยโสธร
(Rice Festival / พัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ / Co-branding) 

- การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  (Facebook / 
Sticker Brand Yasothon / 
Blogger Review) 

- ศูนย์การเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
- คนยโสธรร่วมรับรู้ในความ

เป็นเกษตรอินทรีย์ 
- แ บ ร น ด์ ก ล า ง เ ก ษ ต ร

อินทรีย์ของจังหวัดยโสธร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
- ตลาดขายตรง โครงการชวน

กันไปท้านา 
- มี ร้ า น อ า ห า ร เ ก ษ ต ร

อินทรีย์ที่มีช่ือเสียงอยู่ใน
จังหวัดยโสธร 

- มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรอินทรีย์ในจังหวัด
ยโสธร 

- คนยโสธรมีการบริ โภค
เกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ น 
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รายละเอียดการด้าเนินงานตามข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา มีสาระส้าคัญโดยสรุปดังนี  

๑. ร้านอาหารเกษตรอินทรีย์(Rice Café) เป็นจุดแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ยโสธรที่มีชีวิต 
ผู้บริโภคสามารถได้มีโอกาสสัมผัสถึงข้าว และ อาหาร ที่ปรุงจากเกษตรอินทรีย์ว่ามีความสด สะอาด อร่อย 
เพียงใด พร้อมไปกับการได้รับความรู้เกี่ยวกับขั นตอนการผลิต ประโยชน์ที่จะได้รับจาการบริโภคสินค้าเกษตร
อินทรีย์ ในขณะที่สามารถเป็นช่องทางการจ้าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรอินทรีย์
ต่อไปได้ อีกทั งยังสามารถสร้างเป็นจุดขายที่นักท่องเที่ยวและคนท้องถ่ินจะต้องแวะเวียนมาประจ้าเพื่อให้
สินค้าที่ดีสุขภาพและจิตใจได้โดยร้าน Rice Café จะเน้นสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างคือคุณภาพของข้าวอินทรีย์ 
จังหวัดยโสธร และการที่มีข้าวอินทรีย์หลากหลายสายพันธ์ุเช่น ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ข้าวเวสสันตระข้าวศีลาพร 
ข้าวก่้าเปลือกขาว ข้าวก่้าป่าติ ว ข้าวหอมแดง ข้าวเจ้าแดง ข้าวหอมนิล เป็นต้น เป็นผลิตภัณฑ์หลักของร้าน 

  เป้าหมายของโครงการ ร้าน Rice Café คือ 
- กระตุ้นการสื่อสาร และสร้างกระแสการบริโภคผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ภายในประเทศ ให้เป็นที่รู้จัก 
- สนับสนุนการยกระดับมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และสินค้า OTOP ของ

จังหวัดยโสธร 
- ร้าน Rice Caféเป็นจุดแวะพักส้าหรับนักท่องเที่ยวที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง 

 กลุ่มเป้าหมาย 
- กลุ่มคนรักสุขภาพ ผู้สนใจผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 
- กลุ่มคนที่อยากทดลองชิมข้าวอินทรีย์สายพันธ์ุต่างๆ 
- กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความแปลกใหม่ หรือผู้ที่ต้องการซื อสนิค้า 

OTOP ที่ขึ นช่ือของจังหวัดยโสธรเป็นของฝาก 

 วิธีการด้าเนินงาน 
- ร้าน Rice Café จะสร้างความแตกต่างจากเมนูอาหารทั่วๆไป คือจะเป็นเมนูข้าวอินทรีย์ที่

สามารถเลือกสายพันธ์ุข้าวได้ตามใจชอบเป็นการทดสอบรสชาดของข้าวแต่ละสายพันธ์ุ โดยมี
เมนูกับข้าวหลักคือ ลาบยโสธร หรือปลาส้ม ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ นช่ือของจังหวัดยโสธร และมีการ
จัดบรรยากาศของร้านและใช้วัสดุตกแต่งที่ได้จากธรรมชาติให้เป็นเอกลักษณ์ของร้าน รวมไปถึง
การจ้าลองแปลงนาข้าวอินทรีย์สาธิตหรือแปลงปลูกพืชอินทรีย์อื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างความ
แตกต่างและดึงดูดใจลูกค้า  

- มีการน้าเสนอการสีข้าวสดบรรจุถุงที่สวยงามและทันสมัยให้แก่ลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ข้าว
อินทรีย์โดยลูกค้าเป็นผู้สีเองหรือจะสั่งให้ทางร้านสีให้ก็ได้ 

- จัดมุมจ้าหน่ายสินค้าผลิตผลเกษตรอินทรีย์และสินค้า OTOP ของจังหวัดยโสธร 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
- เพื่อเป็นสร้างกระแสการบริโภคผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และสินค้า OTOP 

ของจังหวัดยโสธรให้เป็นที่รู้จักมากขึ น 
- เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจุดแวะพักของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดยโสธรหรือจังหวัด

ใกล้เคียง 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

๒. การเพ่ิมช่องทางการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรงให้ได้รับความสะดวกหาซื อ
ได้ง่าย เช่น Modern Trade Supermarket งานอีเวนท์ต่างๆ ช่องทางตามสถานที่ท้างาน หรือ office 
building ที่มีความหนาแน่นของพนักงานสูงมาก รวมถึงภัตตาคารและร้านอาหารที่มีผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
เป็นวัตถุดิบ หรือกลุ่มบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการด้าเนินการเรื่อง CSR (Corporate Social Responsibility) 

  กลุ่มเป้าหมาย 
- ลูกค้าที่สนใจในเรื่องการบริโภคอาหารสุขภาพ และอาหารคลีน 
- กลุ่มลูกค้าที่ต้องการสรรหาของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น กระเช้าของขวัญ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ กระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย ของช้าร่วยงานแต่งงาน หรือ corporate 
gift เป็นต้น 

- กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร คือ กลุ่มที่ซื อข้าวอินทรีย์เพื่อเป็นวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของตน เช่น ร้านอาหารขนาดใหญ่ที่มี ช่ือเสียง 
(ร้านอาหารเสวย Banana leaf สมบูรณ์โภชนา เป็นต้น) และกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรม ระดับ ๔ - ๕ ดาว และครัวการบินไทย เป็นต้น  

วิธีการด้าเนินงาน 
- ขายตรงไปยังผู้ประกอบการร้านอาหาร  
- Modern Trade หรือ Supermarket ที่มีสาขาในกรุงเทพฯ และเป็นแหล่งซื อสินค้าบริโภคและ

อุปโภคของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น Tops Supermarket, Gourmet Market, Villa 
Supermarket, Foodland, Big C และ Lemon Farm เป็นต้น 

- Stand alone shop หรือ Exclusive shop ตามเส้นทางท่องเที่ยวของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่ง
อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เดินทางท่องเที่ยวในช่วงวัดหยุดสุดสัปดาห์ เช่น บริเวณเส้นทางท่องเที่ยว
เขาใหญ่ เป็นต้น โดยอาจจะตั งอยู่ในท้าเลเดียวกับหน่วยงานราชการที่จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร เช่น ไร่สุวรรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือจุดแวะพักต่าง ๆ เพื่อเป็นการให้
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงช่องทางการจ้าหน่ายข้าวอินทรีย์ยโสธรได้สะดวกขึ น รวมถึง
จากจ้าหน่ายสินค้าที่มีช่ือเสียงและมีคุณภาพของยโสธรด้วย 

- งาน Expo สินค้า OTOP หรืองานวัฒนธรรมท้องถ่ินที่จัดแสดงตามศูนย์สรรพสินค้า เช่น 
Central, The Mall, Siam Paragon เป็นต้น หรือศูนย์แสดงงานนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง 
(Impact ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เป็นต้น) เช่น งาน Wedding Expo งานบ้าน และ
สวน TIFF งาน SET in the City  

- ตัวแทนจ้าหน่ายตามสถานที่ท้างาน เช่น ศูนย์ราชการ หรือ Office building หรือตัวแทน
จ้าหน่ายตามหมู่บ้านในกรุงเทพฯ (ผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเนื่องจาก     
เป็นผู้อยู่อาศัยเชิงเดี่ยวและส่วนใหญ่ไม่ประกอบอาหารในที่อยู่อาศัยเป็นประจ้า) เช่น หมู่บ้าน
พฤกษา หมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮาส์ หมู่บ้านคิวเฮาส์ เป็นต้น 
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- Mobile Unit ซึ่งเป็นรถที่มีลักษณะเป็น organic rice truck สามารถสีข้าวจากข้าวเปลือกเป็น
ข้าวสารให้กับลูกค้าทันที เพื่อให้เห็นความสดใหม่ของข้าวที่ลูกค้าจะได้รับ (fresh rice) และไม่มี
การรมควันข้าวสารเพื่อฆ่ามอดก่อนบรรจุถุงด้วย 

๓. การสร้างตราสินค้า (Branding) ข้าวอินทรีย์ยโสธร เป็นการสร้างความแตกต่างของข้าว
อินทรีย์ยโสธร กับข้าวอินทรีย์ของพื นที่จังหวัดอื่นในภาคอีสาน (เช่น สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรธานี 
มหาสารคาม ศรีสะเกษ ขอนแก่น) คือการสร้างแบรนด์ ให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงความแตกต่างใน    
ตัวและคุณสมบัติของข้าวอินทรีย์ยโสธร ผ่านกระบวนการทางการตลาดและการสื่อสารที่แตกต่างจากคู่แข่ง
รายอื่น เพื่อให้ข้าวอินทรีย์ยโสธรมีลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างจากข้าวอินทรีย์ของคู่แข่งว่าเป็นข้าวที่
ปลอดภัยจากสารพิษและมีคุณภาพ และเป็นเมืองต้นแบบของเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการสร้าง 
Brand Image และ Brand Loyalty ท้าให้เกิดการจดจ้า ติดตามและมีการซื อสินค้าซ ้า และเป็นการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันที่คู่แข่งต้องใช้ระยะเวลาในการสร้าง และไม่สามารถตามทันได้ 

 วิธีการด้าเนินงาน 
- การประกวดข้าว (Rice Festival) โดยเป็นการประกวดในเรื่องคุณภาพและรสชาติของข้าวที่เป็น

แบบพรีเมี่ยม (premium) (แนวคิดเดียวกับตราสินค้า Thailand Best) โดยสร้างตราสินค้า 
(Logo) ที่แสดงถึงการเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมของจังหวัดยโสธร เช่น Yasothon premium 
product เป็นต้น โดยเป็นการจัดงานประกวดข้าวสวยยโสธร ที่มีสีสัน รสชาติ และความอร่อย 

- การพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ (packaging) ให้สอดคล้องลักษณะของผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์
ระดับพรีเมี่ยม เช่น เป็นบรรจุภัณฑ์แบบกระดาษหรือถุงผ้าแทนการใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์
ชั นนอก นอกจากนี  ควรมีการเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมต่อ
ขนาดการบริโภคหรือตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น ขนาด ๐.๒๕ กิโลกรัม หรือ ๐.๕ กิโลกรัม 
ส้าหรับใช้เป็นของช้าร่วยงานแต่งงานหรือ corporate gift และขนาด ๒ กิโลกรัม – ๕ กิโลกรัม 
ส้าหรับการบริโภคในครัวเรือน เป็นต้น 

- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยสื่อสารข้อมูลประโยชน์ของข้าวอินทรีย์ ที่แตกต่างจากข้าวทั่วไป
อย่างไร พร้อมให้รายละเอียดกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ดูเรียบง่าย ร่วมสมัย ประหยัด       
ใช้ทรัพยากรน้อย และต้องมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการเกษตรอินทรีย์ของยโสธรด้วย โดย
ข้อมูลอาจอยู่ในรูปแบบ QR Code หรือ กระดาษแนบ ตามความเหมาะสม ทั งนี ทุกครั งที่
จ้าหน่ายข้าวบรรจุถุงจะต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่สื่อสารข้อมูลดังกล่าวทุกครั ง 

- การท้า Co-branding ร่วมกันระหว่างข้าวอินทรีย์ยโสธรกับร้านอาหาร ภัตตาคารที่ใช้ข้าว
อินทรีย์ยโสธร โดยขอความร่วมมือให้ระบุข้อมูลในเมนูอาหารเพื่อเติม เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ยโสธร  

๔. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเป็นการสื่อสารเรื่องความปลอดภัยของ
ข้าวอินทรีย์ยโสธร เป็นการอธิบายให้ลูกค้ารับรู้ถึงความปลอดภัยในเรื่องข้าวอินทรีย์ที่ไม่มีการรมยาข้าวสาร
ก่อนบรรจุถึง ความสดใหม่ของข้าวสาร (สีตามออเดอร์-ยอดการสั่งซื อเท่านั น) รวมถึงการให้ความรู้ถึง
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คุณสมบัติพิเศษของข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นข้าวที่หุงแล้วไม่บูดหรือเสียง่ายเหมือนข้าวทั่วไป ซึ่ งจะช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มส้าหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้าวหอมมะลิโดยใช้กลยุทธ์ด้านการผสมผสาน (Integration) 

 วิธีการด้าเนินงาน 
- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยจัดตั ง facebook ข้าวอินทรีย์ยโสธร  
- การประชาสัมพันธ์ผ่าน line application โดยการท้าสติกเกอร์ ให้ดาวน์โหลดค้าทักทาย ใน 

theme ยโสธร เมืองเกษตรอินทรีย์ หรือจัดท้าเป็นสติกเกอร์รูปภาพหน้ากากข้าวอินทรีย์จาก
ยโสธร เพื่อสร้างแบรนด์สินค้าข้าวอินทรีย์ยโสธร ผ่าน sticker line เป็นจังหวัดแรก หรือ       
การน้าเอาจุดเด่นของยโสธรมาสร้างเป็น theme ของสติกเกอร์ โดยอาจจัดท้าสติกเกอร์ร่วมกับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดยโสธร เป็นต้น 

- การรีวิวสินค้าข้าวอินทรีย์ยโสธร โดยให้ blogger ที่มีช่ือเสียงมารีวิวสินค้าผ่านเว็บไซต์ (Pantip 
หรือ facebook) เพื่อสร้างแบรนด์ข้าวอินทรียย์โสธร ที่มี blogger รีวิวเป็นจังหวัดแรก 

๕. ศูนย์การเรียนรู้/แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ โดยหน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุน
และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการ    
จัดกลุ่มดูงานทั งทางตรงและทางอ้อม เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มข้าราชการ นักศึกษา นักเรียน กลุ่มชาวบ้าน
และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเกษตรอินทรีย์และประโยชน์ของการบริโภคสินค้า
เกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะเป็นการช่วยขยายฐานกลุ่มลูกค้าได้อีกทางด้วย อีกทั งยังท้าให้ศูนย์ การเรียนรู้/แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์สามารถมีรายได้เพื่ออยู่รอด และเติบโตต่อไป อันจะเป็นการท้างานร่วมกัน 
ประชา-รัฐ อย่างแท้จริง ทั งนี แต่ละหลักสูตร กิจกรรมและเวลาในการอบรมจะต้องเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้า
อบรม และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสม รวมถึงมี
การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของการปลูกข้าวคุณธรรมให้ผู้บริโภครู้ความหมายว่า ข้าวคุณธรรม     
ไม่ได้เป็นเพียงข้าวอินทรีย์ แต่ยังเป็นการสร้างคน สร้างชาติ อย่างไร ดังนั น  การบริโภคข้าวคุณธรรมเกษตร
อินทรีย์จะช่วยชาวนา ช่วยชาติ ได้อย่างไร รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท้าเกษตรอินทรีย์และประโยชน์ของการ
บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ว่าแตกต่างจากสินค้าเกษตรทั่วไปอย่างไร ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์อะไร โดยท้า
ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค แล้วประชาสัมพันธ์ผ่าน ไลน์ หรือ เฟสบุค ตลอดทั งปีโดยการแชร์ซ ้าวนไปเรื่อย ๆ 
เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ อีกทั งยังเป็นช่องทางการสื่อสารที่ได้ผลและรวดเร็ว โดยการออกแบบ    
อินโฟกราฟฟิค อาจใช้การประกวดเพื่อสร้างกระแสเรียกความสนใจหรืออาจขอความร่วมมือจากหน่วย
การศึกษากรณีงบประมาณจ้ากัด 
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ตัวอย่างกรอบการด้าเนินการ (Implementation) 
 

โครงการ/ข้อเสนอแนะ สถานะปัจจุบัน การด้าเนินการ/เพ่ิมเติม 

๑. ร้าน Rice Café - ยังไม่เคยมีการ
ด้าเนินการ 

- ตั งร้าน Rice Café ในพื นที่ที่เป็นศูนย์กลาง ใน
แหล่งท่องเที่ยว หรือบนเส้นทางการเดินทางที่
ส้าคัญของจังหวัดยโสธร และจังหวัดใกล้เคียง 

 

๒. การขายตรงไปยงั
ผู้ประกอบการร้านอาหาร
และการ Co-branding 
ระหว่างข้าวอินทรีย์ยโสธร
ร่วมกับร้านอาหาร 

- ยังไม่เคยมีการ
ด้าเนินการ 

- ใช้ network ในการติดต่อไปยังร้านอาหาร
กลุ่มเป้าหมาย 

- แจ้งถึงการท้า co-branding ในเมนูอาหารเพิ่มเตมิ 
เพื่อเป็นการสง่เสรมิสินค้าจากชุมชม และเป็น CSR 

 

๓. การเพิม่ช่องทาง Stand  
alone shop ในท้าเลที่มี
นักท่องเที่ยวหนาแน่น 
หรือเป็นเส้นทางการ
เดินทางทีส่้าคัญของกลุม่
ลูกค้าเป้าหมายในบรเิวณ
เขาใหญห่รือจุดแวะพัก 

 

- ยังไม่เคยมีการ
ด้าเนินการ 

- ติดต่อขอพื นที่หรือขอความสนบัสนุนจาก
หน่วยงานราชการที่มีพื นที่ขายสินค้าอยู่ในบริเวณที่
มีจ้านวนของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นจ้านวนมาก 
เพื่อสร้างร้านจ้าหน่ายสินค้าจากจงัหวัดยโสธรทีม่ี
คุณภาพ 

๔. การเพิม่ช่องทางจ้าหน่าย
ตัวแทนในสถานที่ท้างาน
และหมู่บ้านในกรุงเทพฯ
โดยจัดตั ง facebook ข้าว
อินทรียย์โสธร 

- ยังไม่เคยมีการ
ด้าเนินการ 

- เพิ่มลูกค้าเป็นเพื่อนในเฟสบุค โดยท้าการสง่เสรมิ
การขาย (promotion) ในงานอีเวนท์ต่าง ๆ 

- ติดต่อหน่วยงานราชการ เอกชน และกลุ่มผู้พฒันา
อสังหารมิทรพัย์ เพื่อขอท้าการส่งเสริมการขาย
สินค้า 

 

๕.  การสร้างตราสินค้า 
Yasothon Premium 

- มีตราสินค้า
ประจ้าจงัหวัด
ยโสธร เป็นรปู
บั งไฟพญานาค
สีเขียว 

 

- จัดการประกวดข้าวสวยยโสธร เพือ่ให้รางวัลเป็น
ตราสินค้า Yasothon Premium โดยมีการเขียน
ตัวอักษร Yasothon Premium ใต้รูปบั งไฟ
พญานาคสีเขียว เพื่อให้ทราบถึงว่าเป็นผลิตภัณฑ์
จากจงัหวัดยโสธร 

๖.  การเพิ่มขนาดและรปูแบบ 
packaging ให้ตรงตาม
ตลาดลูกค้าแต่ละกลุ่ม 

- มีรูปแบบขนาด 
๑ - ๒ กิโลกรมั 

- บรรจุภัณฑ์เป็น
พลาสตกิ
สุญญากาศ 

- ปรับขนาดให้มีความเหมาะสมเช่น ขนาด ๐.๒๕ - 
๐.๕ กิโลกรัม ส้าหรบัของช้าร่วยงานแต่งงาน หรือ 
corporate gift และขนาด ๒ - ๕ กิโลกรมั 
ส้าหรับครัวเรือน และจัดท้ารูปแบบกระเช้าข้าว
อินทรีย ์

- ปรับปรงุบรรจุภัณฑ์หุม้อีกชั นเป็นกระดาษหรอืผ้า  
สเีอริ์ทโทน (earth tone) เพื่อสื่อให้เห็นถึงความ
เป็นพรีเมี่ยม และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย ์
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โครงการ/ข้อเสนอแนะ สถานะปัจจุบัน การด้าเนินการ/เพ่ิมเติม 

๗. การสื่อสารถึงความ
ปลอดภัยของข้าวอินทรีย์
ยโสธร และเมืองต้นแบบ
เกษตรอินทรีย์ของ
ประเทศไทย และ
คุณสมบัติพเิศษของข้าว
หอมมะล ิ

- มี MOU 
ระหว่าง
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ กับ
จังหวัดยโสธรที่
สนับสนุนใหเ้ป็น
เมืองต้นแบบ
เกษตรอินทรีย์
ของไทย 

- เพิ่มข้อมลูลงไปในบรรจุภัณฑ์เพื่อใหผู้้บริโภคเกิด
การตระหนักรู้ (awareness) เกี่ยวกับความ
แตกต่างของยโสธรกบัจังหวัดอื่นในเรื่องเมือง
ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ และความปลอดภัยของข้าว
อินทรีย์ยโสธรและลกัษณะพิเศษของข้าวหอมมะลิ
ที่ไม่บูดหรือเสียง่าย 

๘. Organic rice truck  
สีข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร
พร้อมบรรจ ุ

- ยังไม่เคยมีการ
ด้าเนินการ 

- จัดหารถ model ต้นแบบทีส่ามารถท้าเป็น 
mobile unit ในการจ้าหน่ายและสีข้าวสารได้ 
เพื่อน้าไปใช้ในงานอีเวนท์ได ้

๙. การประชาสัมพันธ์ผ่าน 
line application โดย
การท้าสติกเกอร์ให้ดาวน์
โหลดเป็นจังหวัดแรกของ
ประเทศไทย 

- ยังไม่เคยมีการ
ด้าเนินการ 

- ร่วมกับ ททท. หรือ เอกชน ที่ให้การสนับสนุน    
ท้า sticker line ประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว 
สินค้าเด่นของยโสธร เพือ่สร้างการตระหนักรู้ 
(awareness) ต่อลูกค้าในเรือ่งเอกลักษณ์ของ
ยโสธร 

๑๐. การรีวิวข้าวอินทรีย์
ยโสธร ผ่าน blogger เป็น
จังหวัดแรกในประเทศไทย 

- ยังไม่เคยมีการ
ด้าเนินการ 

- ติดต่อ blogger ที่มีช่ือเสียง หรอื blogger ด้านที่
เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านอาหาร เป็น
ต้น ให้เข้ามาเป็นกรรมการตัดสินการประกวดข้าว
อินทรีย์ยโสธร พรอ้มทั งใหร้ีวิวข้าวอินทรียย์โสธรที่
ได้รับตราสินค้า Yasothon premium ใน pantip 
และ facebook 

 นอกจากข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหาในภาพรวมข้างต้นแล้ว คณะผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเป็นการ
เฉพาะส้าหรับกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม ดังนี  

๑. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนงานท้างานใช้เงินลงทุนน้อย  โดยให้หน่วยงานรัฐหรือ
องค์กรเอกชนที่มีความเช่ียวชาญมาช่วยปรับปรุง พัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเน้นที่   
ความเรียบง่าย พอเพียง ใช้ของที่มีอยู่ หรือใช้งบประมาณน้อย  เช่น การปรับปรุงโต๊ะที่ใช้ในท้าการคัดแยก
เมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ โดยการปรับปรุงให้เป็นโต๊ะกระจกที่ติดไฟส่องสว่าง เพื่อให้สะดวกต่อการมองเห็นแต่ยัง    
คงถนอมสายได้ ซึ่งทั งนี ต้องได้รับการออกแบบจากผู้เช่ียวชาญเพื่อให้ถูกสุขลักษณะในการท้างานด้วย 
 



๑๖๗ 
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      โต๊ะที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน       ตัวอย่างโต๊ะที่ติดไฟส่องสว่าง 

๒. โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยขอความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนที่มีความเช่ียวชาญด้านการบริหารงานการค้าข้าว เช่น โรงสี มาให้ความรู้ สอนทักษะและเป็น       
พี่เลี ยงอย่างใกล้ชิด (เป็นที่ปรึกษาให้ก่อนในช่วงต้น) เกี่ยวกับการบริหารงาน การบริหารเงินและดอกเบี ย    
การบริหารสินค้าคงคลัง (สต๊อก) และมุมมองทางด้านการตลาด เป็นต้น เพื่อลดต้นทุน และสามารถเพิ่มผล
ก้าไรได้ หรือภาคเอกชนที่มีความเช่ียวชาญด้านการบริหารศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เช่น ไร่ปลูกรัก เพื่อ
เปิดโอกาสให้กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมได้เรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางการด้าเนินงานจากบุคคล      
ที่ประสบผลส้าเร็จในด้านนี  เพื่อน้ามาพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ น ซึ่งจังหวัดอาจมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ใน
การท้าประโยชน์เพื่อสังคมให้แก่กลุ่มคนเหล่านั น อีกทั งยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการเกื อกูล แบ่งปันความรู้
และความอยู่ดีกินดี ท้าให้เกิดความปรองดองในสังคมได้อีกทางหนึ่ง 

๓. การปรับปรุงกระบวนงานและการท้างาน เนื่องจากปัญหาหลักของกลุ่มคือ ขาดก้าลังแรงงาน 
ดังนั น จึงมีความจ้าเป็นต้องหันมาทบทวนภาระงานทั งหมดของกลุ่ม และแรงงานทั งหมดที่มี และวิเคราะห์ว่า
จะต้องมีการจัดสรร แบ่งงานกันอย่างไร หรืองานใดมีความจ้าเป็นมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้เป็นข้อมูล       
ในปรับปรุงกระบวนงานและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลผลิต ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ น แต่ทั งนี ต้องค้านึงถึงเป้าหมายหลักของกลุ่มฯด้วย หากแม้บางงานไม่มีประสิทธิภาพ  
แต่ถ้าจ้าเป็นก็ต้องคงไว้เพื่อไม่ขัดกับเป้าหมายหลักของกลุ่มฯ รวมถึงการทบทวนกระบวนงานทั งหมด เพื่อลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของทรัพย์สินที่มีอยู่ เช่น น้ารถที่มีอยู่รับจ้าง   
ว่ิงหารายได้ในวันที่รถไม่ได้ใช้งาน 
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จัดท้าโดย 
 
ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1. นางสาวสปุราณี  ก้องเกียรติกมล นักวิชาการพาณิชย์ 

ระดับช้านาญการพเิศษ 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

2.  นางสาวพัชราภรณ์  อุทัยพิบลูย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับช้านาญการพเิศษ 

ส้านักเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี

3.  นายนิติ  อินทรวิชา ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรพัย ์

4. นายศรุตพันธ์ุ  จักรพันธ์ุ ณ อยุธยา นายแพทย์ 
ระดับช้านาญการพเิศษ 

กรมสุขภาพจิต 

5. นายสุภัทร  บุญส่ง นิติกร 
ระดับช้านาญการพเิศษ 

ส้านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

6. นางศิวพร  เฉลิมศร ี นักภาษาโบราณ 
ระดับช้านาญการพเิศษ 

กรมศลิปากร 

7.  นางสาวสง่า  ทาทอง ผู้อ้านวยการฝ่ายอ้านวยการ
การเลือกตัง้ 

ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง 

8. นางสาวปราวีณา  มณีสุต นักวิชาการสิ่งแวดลอ้ม 
ระดับช้านาญการพเิศษ 

ส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 

9. นางสาวกุลฑรกิา  โควสุรัตน์ วิศวกร 
ระดับช้านาญการพเิศษ 

กรมธุรกิจพลังงาน 
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๖. หมู่บ้านปลายน ้า: บ้านโนนยาง   

บทสรปุผู้บริหาร (Executive Summary) 
การเพ่ิมศักยภาพของการตลาด และช่องทางการจ าหน่ายข้าวอินทรีย์            

รายงานกรณีศึกษาบ้านโนนยาง เป็นการศึกษาข้อมูลการท้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิต
ข้าวอินทรีย์เพื่อสังคมบ้านโนนยาง ต้าบลก้าแมด อ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยการลงพื นที่เก็บข้อมูลปฐม
ภูมิ และน้าแนวคิดทฤษฎี Z Process – Outward Backward Forward Process ตลอดจนข้อเท็จจริงมา
วิเคราะห์ เพื่อจัดท้าข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาศักยภาพการตลาด และช่องทางการจ้าหน่าย
ข้าวอินทรีย์ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนยาง และจังหวัดยโสธรน้าไปปรับใช้ ตามความเหมาะสมต่อไป   

จากการศึกษา กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนยางมีความเข้มแข็งด้านกระบวนการผลิต เพราะมีเครือข่าย 
และปราชญ์ชาวบ้านที่ส่งเสริม และให้ความรู้แก่สมาชิก ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
จากส้านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) แต่หากมองในแง่ของการส่งเสริมการตลาดและการจัดจ้าหน่าย 
กลุ่มเกษตรกรยังประสบปัญหาด้านต่างๆ อาทิ ปัญหาการสนับสนุนของภาครัฐที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของเกษตรกร ท้าให้ขาดความเช่ือมโยงเชิงลึกระหว่างภาครัฐ และกลุ่มเกษตรกร ปัญหาการขาดตอนใน
กระบวนการสร้างความรู้  เช่น ข้อมูลโภชนาการ  ข้อดี และข้อด้อยของข้าวแต่ละสายพันธ์ุ ส่งผลให้ไม่สามารถ
ท้าการตลาดแบบเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อดึงดูดผู้บริโภค ปัญหาขาดความสมดุลทางกลไกการตลาด ท้าให้ไม่
สามารถก้าหนดราคาเองได้ ปัญหาการขาดเงินทุนส้ารองในการรับซื อผลผลิตจากสมาชิก และปัญหากลุ่ม
ผู้บริโภคของข้าวอินทรีย์บ้านโนนยางเป็นกลุ่มใหญ่ไม่กระจายตัว จึงมีความเสี่ยงต่อการจ้าหน่ายหากสูญเสีย
ลูกค้ากลุ่มนี ไป ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าวท้าให้เกิดแนวคิดในการจัดท้าโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพ และ
ช่องทางการจ้าหน่ายข้าวอินทรีย์ โดยได้ก้าหนดเป้าหมายของกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพการตลาดไว้         
๕ เป้าหมาย ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี   

เป้าหมายท่ี ๑ : เพ่ือสร้างกระแสการบริโภค และเพ่ิมความหลากหลายของผู้บริโภค   

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจ้านวนผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ ตลอดจนเพิ่มความหลากหลายของผู้บริโภคข้าว
อินทรีย์ให้มีจ้านวนมากขึ น โดยเสนอให้น้านวัตกรรมทางการตลาดหลากหลายรูปแบบเข้ามาใช้ประชาสัมพันธ์ 
ได้แก่ การแต่งตั ง Brand Ambassador การ Add on งานประจ้าปี/เทศกาลของจังหวัด การประชาสัมพันธ์
ในสื่อหลัก เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ การจัด Road show และ การใช้ Social Media เช่น Facebook 
Line และ Instagram เป็นต้น  

เป้าหมายท่ี ๒ : เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจ้าหน่าย    

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจ้านวนผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ และสามารถจ้าหน่ายข้าวอินทรีย์ให้ได้ปริมาณ 
และราคาที่สูงขึ น โดยได้เสนอช่องทางการจัดจ้าหน่ายเพิ่มเติมจากรูปแบบเดิมที่กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนยางได้
ด้าเนินการแล้ว เช่น การจัดหน่ายผ่านร้านค้า E-commerce ที่มีผู้ประสานงานดูแลอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ให้มีเรื่องราว สร้างความน่าสนใจ และเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ นด้วยการใช้ QR Code 
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การสร้างรูปแบบการจ้าหน่ายข้าวอินทรีย์กับคู่ค้ารายใหญ่เป็นเครือข่ายของจังหวัด ด้วย Model คล้ายกับการ
ท้าข้อตกลงกับบริษัทกระทิงแดง และการสร้างเครือข่ายกับบริษัทขนส่งเพื่อรองรับฐานลูกค้าใหม่ๆ ที่มาจาก
รูปแบบการสร้างร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

เป้าหมายท่ี ๓ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และเครือข่าย   

วัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการระบบเกษตรอินทรีย์มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการมี
ส่วนร่วมระหว่างรัฐและกลุ่มเกษตรกร โดยเสนอแนวทางให้จัดตั งองค์กรตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ในระดับ
จังหวัด เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมกันก้าหนดโครงสร้างพื นฐานที่จ้าเป็น ตลอดจนควบคุมกลไกตลาดของข้าวอินทรีย์ 
การส่งเสริมให้มีเงินทุนปลอดดอกเบี ยในการรับซื อผลผลิต หรือใช้ในการดึงดูดให้เกษตรกรรายใหม่หันมาท้า
เกษตรอินทรีย์ให้มากขึ น นอกจากนี  การให้ความรู้ ตลอดจนการน้างานวิจัยต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาการผลิตอย่างยั่งยืนต่อไป  

เป้าหมายท่ี ๔: ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย์ 

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเครือข่าย และอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์เพื่อดึงดูดให้มี
นักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวมากขึ น โดยการน้าจุดเด่นเรื่องการมีปราชญ์ชาวบ้าน และการท้าเกษตรวิถีธรรมชาต ิ
มาสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และผู้สนใจให้ได้รับความรู้ด้านเกษตร
อินทรีย์ให้มากขึ น เช่น การท้า Farm stay การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถท้ากิจกรรมกับกลุ่มเกษตรกรได้
ตลอดทั งปี เป็นต้น  

เป้าหมายท่ี ๕: พัฒนารูปแบบการบริหารกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

วัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนา
ฐานข้อมูลต่างๆ ที่ส้าคัญ เช่น ข้อมูลข้าวอินทรีย์ และโภชนาการของข้าวแต่ละชนิด ปริมาณ  stock ข้าว 
ตลอดจนข้อมูลสถิติการตลาด เช่น จ้านวนยอดขายของข้าวแต่ละชนิด และชนิดข้าวที่ผู้บริโภคนิยมซื อ เพื่อให้
สามารถน้าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์การตลาดต่อไป นอกจากนี  เทคนิคการสอนงาน การน้าเสนอแนวปฏิบัติ
ที่ดี จะเป็นการกระตุ้นและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการท้าเกษตรอินทรีย์ในอนาคตได้ด้วย 
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การเพ่ิมศักยภาพของการตลาดและช่องทางการจ้าหน่ายข้าวอินทรีย์บ้านโนนยาง 

๑.๑ ท่ีมาของการศึกษา  

โครงการศึกษา เรื่อง การเพิ่มศักยภาพของการตลาดและช่องทางการจ้าหน่ายข้าวอินทรีย์บ้านโนนยาง
ต้าบลก้าแมด อ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เรื่องนี เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่         
ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒ เป็นการศึกษาในรูปแบบของกิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) โดย
การศึกษากลุ่ม (Group Project) ที่เน้นการพัฒนาทักษะในการบริหารโครงการ (Project Management) 
ประกอบด้วยการเรียนรู้ในภาคทฤษฎี เพื่อให้มีกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์วางแผน และภาคปฏิบัติลงพื นที่
ศึกษาข้อมูล แล้วน้าเสนอเป็นโครงการในการแก้ปัญหาหรือจัดการประเด็นเร่งด่วนจากปัญหาที่พบในพื นที่จริง
โดยเช่ือมโยงกับทิศทางและบริบทในการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ใน
ระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการคิดและ
แนวทางในการจัดท้าโครงการอย่างเป็นระบบ รวมทั งมีประสบการณ์ในการท้างานโครงการด้วยหลักการทรง
งานในพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อการพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถน้าไปปรับใช้ในการท้างานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดทุกภาคส่วนต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการศึกษา 
(๑) ผู้ศึกษาสามารถน้าความรู้ภาควิชาการเรื่องการบริหารจัดการโครงการมาใช้ในการจัดท้าโครงการ

ในพื นที่จริงได้อย่างถูกต้องตามหลักการและขั นตอนที่ก้าหนด 
(๒) ผู้ศึกษาสามารถจัดท้าข้อเสนอโครงการที่สะท้องถึงการน้าสิ่งที่ได้เรียนรู้ อันได้แก่ กระบวนการวิธี

คิดวิเคราะห์ การน้านวัตกรรม ดิจิทัลเทคโนโลยี มาใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นระบบพื นฐานของ
บริบทและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

(๓) จัดท้าข้อเสนอโครงการที่เป็นลักษณะโครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
นโยบายของภาครัฐและยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๓ วิธีการด้าเนินการ 
 (๑) กลุ่มผู้ศึกษาได้รับมอบหมายให้ลงพื นที่เพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ณ บ้านโนนยาง ต้าบลก้าแมด
อ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ซึ่งต้องด้าเนินการศึกษาในรูปแบบหมู่บ้านปลายน ้าของการพัฒนาข้าวอินทรีย์ของ
จังหวัดยโสธร กล่าวคือ เป็นหมู่บ้านที่ต้องการให้มีการพัฒนาการตลาดและช่องทางการจ้าหน่ายข้าวอินทรีย์
เป็นหลักสอดคล้องกับเป้าหมายของจังหวัดยโสธรในการเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ ท้าการเกษตรแบบประณีต
โดยใช้วิธีทางธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี ที่ต้องเริ่มจากการมีใจมุ่งมั่นในการท้าเกษตรอินทรีย์และมี ความรู้ด้าน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  (๒) กลุ่มผู้ศึกษาด้าเนินการภาคปฏิบัติลงพื นที่จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เพื่อรับฟังข้อมูลพื นฐานจากส่วนราชการท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง และใช้ชีวิตร่วมกับเกษตรกร บ้านโนนยาง เพื่อเก็บ
ข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับการท้าการเกษตรอินทรีย์ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกษตรกรประสบปัญหาและต้องการให้
แก้ไข  
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(๓) กลุ่มผู้ ศึกษาน้าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและข้อเท็จจริงที่ได้รับมาใช้วิเคราะห์ เพื่อจัดท้า
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนา ในรูปแบบของโครงการในภาพรวม เพื่อให้จังหวัดยโสธรและภาคสว่น
ที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาน้าไปปรับใช้ตามความเหมาะสมต่อไป 

 
๑.๔ สิ่งท่ีคาดหวังในการเพ่ิมศักยภาพการตลาด และช่องทางการจัดหน่ายเกษตรอินทรีย์ 

(๑) คนยโสธรมีการบริโภคเกษตรอินทรีย์ และมีความหลากหลายของกลุม่ผูบ้ริโภคมจี้านวนมากขึ น   
(๒) จังหวัดยโสธรมกีารส่งออกผลผลิตเกษตรอินทรีย์ได้ปริมาณ และราคาทีสู่งขึ น 
(๓) จังหวัดยโสธรมกีารบริการจัดการระบบเกษตรอินทรีย์ด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างรฐัและกลุ่ม

เกษตรกรอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
(๔) มีการเพิ่มเครือข่าย และอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยโสธร ดึงดูด

ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ น  
(๕) มีแนวทางการบรหิารจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ทีส่่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น  

๑.๕ ข้อมูลพื นฐานบ้านโนนยาง 

 (๑) บ้านโนนยาง ตั งอยู่ในต้าบลก้าแมด อ้าเภอกุดชุม ซึ่งเป็นอ้าเภอที่ประกอบด้วย ๙ ต้าบล         
(กุดชุมหนองหมี โนนเปือย โพนงาม ก้าแมด ค้าน ้าสร้าง นาโส่ หนองแหน ห้วยแก้ง) และ ๒๘ หมู่บ้าน มีพื นที่ 
๓๔๐,๐๐๐ไร่ เท่ากับ ๕๔๔ ,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ห่างจากอ้าเภอเมือง ๓๗ กิโลเมตร มีประชากร       
๒๐,๔๔๔ ครัวเรือน เป็นเพศชาย ๓๓,๔๖๖ คน และเพศหญิง ๓๒,๙๖๗ คน รวมจ้านวน ๖๖,๔๓๓ คน (ข้อมูล
ปี ๒๕๕๙) ส้าหรับต้าบลก้าแมด มีจ้านวนประชากร ๙,๙๑๐ คน มีองค์การบริหารส่วนต้าบลก้าแมด เป็น
หน่วยงานปกครองท้องถ่ิน  

 (๒) ต้าบลก้าแมด เป็นต้าบลที่ตั งอยู่ในเขตการปกครองของอ้าเภอกุดชุม ประกอบไปด้วย ๑๘ หมู่บ้าน 
ได้แก่ หมู่ ๑ บ้านก้าแมด หมู่ ๒ บ้านหัวงัว หมู่ ๓ บ้านโนนยาง หมู่ ๔ บ้านกุดหิน หมู่ ๕ บ้านหนองเหี่ย      
หมู่ ๖ บ้านหนองตาไก้ หมู่ ๗ บ้านก้าแมด หมู่ ๘ บ้านค้าเอ็นอ้า หมู่ ๙ บ้านหัวงัว หมู่ ๑๐ บ้านโคกสวาท     
หมู่ ๑๑ บ้านโนนยาง หมู่ ๑๒ บ้านแสนศรี หมู่ ๑๓ บ้านห้วยค้อ หมู่ ๑๔ บ้านหัวงัว หมู่ ๑๕ บ้านกุดหิน      
หมู่ ๑๖ บ้านก้าแมด หมู่ ๑๗ บ้านโนนยาง หมู่ ๑๘ บ้านหนองบอน 

(๓) เขตพื นที่ติดกัน  
ทิศเหนือ  ติดกับ ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร  
ทิศใต ้  ติดกับ ต.หนองเป็ด อ.เมือง จ.ยโสธร  
ทิศตะวันออก  ติดกับ ต.โคกนาโก อ.ป่าติ ว จ.ยโสธร 
ทิศตะวันตก  ติดกับ ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร 

(๔) สาธารณูปโภค  จ้านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. ๒,๓๒๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
จ้านวนบ้านที่มีโทรศัพท์ ๑๐ หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๙ ของจ้านวนหลังคาเรือน 
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๒.๑ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง และการเก็บข้อมูล  
(๑) การท้าเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นทฤษฎีที่ถูกคิดค้นขึ นโดยใช้แนวคิดแห่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

และการบริหารงานในการท้าการเกษตร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช รัชกาล    
ที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ของประเทศไทย ได้ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตร 
เพื่อให้เกษตรกรได้มีชีวิตอยู่โดยหลุดพ้นบ่วงแห่งความยากจนโดยหลักการคือ การแบ่งพื นที่การเกษตรออกเปน็ 
๔ ส่วน ดังนี   

ส่วนที่ ๑  ให้ขุดสระกักเก็บน ้าจ้านวน ๓๐% ของพื นที่ทั งหมด เนื่องจากการเกษตร จ้าเป็นต้องใช้น ้า  
ส่วนที่ ๒  ให้ปลูกข้าว จ้านวน ๓๐% ของพื นที่เพราะครอบครัวต้องกินต้องใช้ ส้าหรับเป็นแหล่ง

อาหารหลัก  
ส่วนที่ ๓  ให้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น เก็บดอกผลไว้กินไว้ขาย เสริมสร้างรายได้ส่วนหนึ่งอีกทาง  
ส่วนที่ ๔  เป็นพื นที่ส้าหรับใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างเช่น ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี ยงสัตว์ ฉาง จ้านวน ๑๐% 

ของพื นที่  
จ้านวนสัดส่วนของพื นที่นี ทั งหมดสามารถปรับเพิ่มหรือลด ขึ นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื นที่แต่ละแห่ง
ได้ตามสะดวก 

ตัวอย่างคือ มีที่นาอยู่ที่ ๔ ไร่ จะแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน อาจจะได้ประมาณส่วนละ ๑ ไร่ แต่ให้
พิจารณาถึงความจ้าเป็นและสิ่งแวดล้อมในพื นที่ด้วย หากพื นที่โดยรอบแห้งแล้วกันดาร ให้เผื่อเนื อที่ของการ
ปลูกต้นไม้ยืนต้นและสระเก็บน ้ามากหน่อย เนื่องจากน ้าเป็นสิ่งจ้าเป็น และหากมีแต่น ้าแต่ผืนดินไม่ชุ่มชื น
เพราะขาดต้นไม้ให้ร่มเงา น ้าก็จะขาดแคลน การแบ่งพื นที่ดังตัวอย่างมีดังนี  

พื นที่ส่วนที่ ๑ จ้านวน ๑.๒ ไร่ ขุดสระกักเก็บน ้าจ้านวน ๒ สระ สามารถกักเก็บน ้าได้มาก 
เพียงพอต่อการน้าน ้ามาใช้ในการท้าการเกษตรได้ทั งปีแต่การผันน ้ามาใช้นั น หากพื นที่กว้างใหญ่ เช่นมีเนื อที่
ประมาณ ๑๒-๑๓ ไร่ การขุดสระโดยใช้พื นที่ถึง ๓-๔ ไร่นั นยังคงต้องใช้เครื่องจักรกลในการสูบน ้ามาใช้ ท้าให้
สูญเสียพลังงานเชื อเพลิงจ้านวนมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ถ้าสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ หรือหา
พลังงานเชื อเพลิงอื่นทดแทน หรือมีการวางแผนการใช้น ้า เช่น หากพื นที่มีระดับที่ต่างกันมาก สามารถวางท่อ
น้าน ้าออกมาใช้โดยไม่ต้องใช้เครื่องสูบน ้าและน ้ามัน เป็นการจัดการท้าให้ต้นทุนการเกษตรลดลงได้ในระยะ
ยาว ส้าหรับพื นที่เล็กๆ ประมาณ ๑-๒ ไร่ สามารถท้าเป็นท้องร่องได้โดยกะให้กว้างพอประมาณไม่ให้แคบ
เกินไปเพราะเนื อที่แคบน ้าจะขาดแคลน  

พื นที่ส่วนที่ ๒ ใช้พื นที่ ๑ ไร่ ใช้ปลูกข้าว การปลูกข้าวด้วยพื นที่ ๑ ไร่ควรใช้วิธีการด้านา หรือ 
การปลูกข้าวต้นเดียว เพราะจะให้ผลผลิตดี ปริมาณมากกว่าการปลูกข้าวแบบหว่านปกติ เนื่องจากการปักข้าว
ลงดินเองจะท้าให้ข้าวมีผลผลิตดี การเตรียมดิน และปักด้าโดยใช้ข้าวจ้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ท้าการก้าจัดวัชพืชใน
นาข้าว โดยการถอน และไถกลบ เริ่มแรกอาจมีการปลูกพืชตระกูลถ่ัวก่อนเนื่องจากถ่ัว เป็นพืชที่ต้องการน ้า
น้อย เจริญเติบโตเร็ว หลังเก็บเกี่ยวสามารถไถกลบและซังพืชจะเป็นปุ๋ยชั นดีให้นาข้าว  

พื นที่ส่วนที่ ๓ มีทั งหมด ๑.๕ ไร่ ปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยสามารถปลูกมะม่วงพันธ์ุโชคอนันต์ 
ปลูกกล้วยน ้าว้า ปลูกพืชผัก ปลูกไม้ใช้สอย เช่น ต้นสัก ต้นไผ่รวก ไผ่ตง หรือ ต้นหวาย โดยทั งนี พื นที่การปลูก
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อาจใช้พื นที่ทั งหมดที่เหลือโดยพื นที่ส้าหรับปลูกสร้างบ้านเรือนก็สามารถปลูกคร่อมพื นที่ส่วนที่  ๓ ได้
เช่นเดียวกัน  

พื นที่ส่วนที่ ๔ นี มีพื นที่เหลือประมาณ ๓ งาน สามารถใช้เป็นพื นที่ส้าหรับสร้างที่อยู่อาศัยและ
คอกสัตว์เล็กๆ ใต้ถุนเรือน หรือผสมผสานในการปลูกบ้านเรือนยกสูงบนสระน ้า ให้ใต้ถุนเป็นคอกเลี ยงเป็ดไก่ 
หมู ติดกับสระน ้า โดยในน ้าก็มีการเลี ยงปลาดุกปลานิลผสมกัน เป็นแนวทางการเกษตรแบบพึ่งพาอาศัย  

ทั งนี  มี Smart Farmer ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบ
การผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เช่ือมโยงและบริหารจัดการการผลิตและ 
การตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ค้านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม 

(๒) ทฤษฎี Z Process  

 การก้าหนดกลยุทธ์เป็นวิธีการด้าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยมี ๓ keys People ที่เป็นรากฐาน
ในการก้าหนด Good Strategy คือ ๑) ผู้คุม (Agenda) เป็นผู้ที่มีบารมีและเป็นที่เคารพในองค์กร ๒) ผู้รู้ใน
สถานการณ์ Trend และ Potential Demand ๓) ผู้ที่สามารถเช่ือมโยงความคิดเห็นของทุกคน ซึ่ง People 
Issue องค์กรต้องมี Robin ซึ่งเป็นผู้เรียบเรียง ก้าหนด และขับเคลื่อนแผนต่อไปได้ ส่วน CEO เป็น Batman 
ที่มองภาพใหญ่ จัดท้า MOU หาทรัพยากร โดยสมการของกลยุทธ์ คือ X (ของเดิม)+Y (ต่อยอด) = Z (สิ่งที่
อยากได้/เป้าหมาย) และมีการน้า Z Process – Outward Backward Forward มาวิเคราะห์ โดย Logic 
ของกลยุทธ์คือ ท้าเพิ่มน้อย ได้เพิ่มมาก ซึ่งสามารถยกระดับ S-Curve ของการเป็น Thailand 4.0 

 การที่เราต้องก้าหนดกลยุทธ์ก็เพื่อท้าให้ปัญหาเรื อรังหมดไปปัญหาในอนาคตถูกป้องกันไว้ได้ผลงาน
มีคุณภาพที่ก้าวกระโดด มีรากฐานที่มั่นคงส้าหรับอนาคตดังนั น ในการก้าหนดกลยุทธ์และน้ากลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติ เราต้อง “ท้าใจ” ว่าสิ่งที่ เราจะท้านั นจะมาจากกระบวนการคิดที่แตกต่างไปจากเดิม -มองสู่
อนาคต”“จ้าเป็นต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะเพื่อสร้างรากฐาน” และ “ต้องใช้ความเพียรพยายามเพื่อให้เห็นผล
ตามที่ได้ตั งใจไว้ ซึ่งในบริบทของการจัดการภาครัฐ การพัฒนาควรมุ่งเน้นการ “ก้าวไปด้วยกัน”และมุ่งเน้นการ
สร้างความยั่งยืน (Inclusive Growth& Development for Sustainability) 

“     /Simple Rule”                      ”

a)        /       
 Z

b)               
X

c)            
+ Y

a)    า   า   ้    มมา 
 ห      า     ม    ่า  ้มา  
ห      า บ        ้มา  

c)     ้    า    ม
  ่    า   า    มน้  
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b)           ม  า  ้  …่

 
รูปท่ี ๑     สมการ/Simple Rules ของการคิดเชิงกลยุทธ์  
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ประเภทของ Z ในภาคเอกชน Financial Performance และ Value (Equity Value) ราคาหุ้น
ของ องค์กร ในภาครัฐ Contribution ต่อ Public เช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ของ
พื นที่ คุณภาพชีวิตของประชาชนคุณภาพของสภาพแวดล้อม (ดิน น ้า อากาศ) และความมั่นคงของประเทศ 
โดยทั งหมด ต้องอิงภารกิจขององค์กรว่ามีบทบาทภารกิจอย่างไรประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ และจะต้องท้าให้
เห็นได้อย่างชัดเจนภายในกี่ปี 

Good Strategy การก้าหนดกลยุทธ์ที่ดีจะท้าให้มีคุณประโยชน์เห็นชัดมากขึ น และขยายผลใน
หลายพื นที่ได้มากขึ น แต่ด้วยการท้าเพิ่มจากเดิมมาก ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบด้วย 

๑) Good Diagnosis การคิดวิเคราะห์สถานการณ์ Demand ที่จะเกิดขึ นในอนาคต 
ความต้องการของของเจ้าของทรัพยากร และวินิจฉัยปัญหาให้ได้อย่างละเอียดถ่ีถ้วน 
ความแม่นย้า  

๒) Clear Guiding Policy มีโจทย์ หรือเป้าหมายทั งหลักและรอง หรือผลลัพธ์ที่
ต้องการบรรลุ และแนวทางในการแก้โจทย์ที่ชัดเจน  

๓) Coherent Action การมีแนวทางในการน้าแผนไปปฏิบัติที่ทั งสอดประสาน และ
เสริมส่งกันระหว่างส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  

                         
                

                   
    

        
Potential 
Demand

              

 
รูปท่ี ๒     หลักแนวคิดเพื่อก้าหนดแผนฯ  

     ทักษะและความรู้ท่ีจ้าเป็นต่อการก้าหนดแผน มีดังนี  
๑) ความคิดริเริ่มและใฝ่รู้ (Passion for Knowing) 
๒) การมี Paradigm ที่ยืดหยุ่น และ Growth Mindset 
๓) Scope การคิดที่กว้างและครอบคลุม 
๔) Future Oriented 
๕) ความแม่นย้าในการ Forecast สถานการณ์ 
๖) ความเข้าใจใน Demand 
๗) ความเข้าใจในการคิดและความแม่นย้าในการประเมินคู่แข่ง 
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๘) ความรู้ในเชิงลกึถึงศักยภาพ และประสิทธิภาพขององค์กร 
๙) ความสร้างสรรค์ พลิกแพลงและ ความสามารถในการสื่อสารเพื่อก้าหนด “จุดขาย” 

และ บ่งบอกถึง “สรรพคุณ” ที่ Unique 
๑๐) ความสามารถในการสร้างสรรค์และ ผสมผสานศักยภาพที่มี ความรู้เชิง Technique 

และทรัพยากร/Technology มาใช้ในการแก้โจทย ์
๑๑) ทักษะในการคิดเป็นระบบและเช่ือมโยงแนวทางการปฏิบัตเิข้าด้วยกัน ท้าให้เห็นภาพ 

และ เป็นรูปธรรม 
๑๒) การก้าหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯให้ได้อย่างเป็นขั นตอนและเป็นระบบ 
๑๓) ทักษะการเลอืกคนใหเ้หมาะสมกับงาน 
๑๔) การเลือก Timing 
๑๕) ความเป็น Negotiator, EQ, และ การเป็น Motivator 
๑๖) การกัดไมป่ล่อย 

“     /Simple Rule”                      (2)

a)        /       
 Z

b)               
X

c)            
+ Y

1)        
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 ี      มมา า 
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         า   ี 

มี  ู่   ม  

รูปท่ี ๓     สมการ/Simple Rule ของการคิดเชิงกลยทุธ์ (๒)  

 การประเมินและคาดการสถานการณ์ และวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กรในการเผชิญกับ
สถานการณ์ในอนาคต 

๑) ควรพิจารณาภารกิจหลักขององค์กรอย่างไร มีความเกี่ยวข้องกับงานที่สร้างประโยชน์ พัฒนา หรือ
ลดปัญหาในด้านใดแนวโน้มของภารกิจในอนาคตจะเป็นอย่างไร จะมีความท้าทายในประเด็นใดมาก
เป็นพิเศษ พื นที่ที่องค์กรต้องการเข้าถึงในอนาคตคือพื นที่ใดพื นที่นั นๆ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไร 

๒) Potential Target Segment ในพื นที่ที่ต้องการเข้าถึงจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไร จะมีการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน Demand อะไรอะไรที่เขายังขาดหรืออยากมีเพิ่มอิงข้อมูลอะไร 
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๓) ในการเผชิญกับความท้าทายของภารกิจในอนาคต หน่วยงานและองค์กรต้องอาศัยความช้านาญใน
ด้านใดมากเป็นพิเศษแต่ละพื นที่ หรือประเด็น ที่ต้องการเข้าถึง จะมีความท้าทายมากน้อยต่างกัน
อย่างไร 

๔) องค์กรมี Know-How และ/หรือ Service อะไรที่จะสนอง Demand ของ Potential Target 
Segment และ สามารถเผชิญกับความท้าทายที่ได้ 

๕) Z ขององค์กรคืออะไรต้องบรรลุให้ได้ภายในเมื่อไหร่สอดรับกับวิสัยทัศน์ และ นโยบายของผู้บริหาร 
และ/หรือยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร 

๖) การบรรลุ Z Product และ Service ขององค์กรมี Unique Quality อะไรที่สามารถสนอง 
Demand ได้ง่ายและเร็ว  

๗) หน่วยงานต้องพัฒนาหรือแก้ปัญหาภายในด้านใดเพื่อสร้าง Unique Quality เช่น Recruitment, 
Process, Internal Coordination-การประสานภายใน, IT, Equipment, Infrastructure,        
In-Bound Logistics 

๘) หน่วยงานต้องใช้กุศโลบายอะไร เพื่อท้าให้ Unique Quality ที่ระบุข้างต้นเป็นที่รับรู้ให้กับ Key 
Stakeholders และท้าให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางและกระจายได้อย่างรวดเร็ว  

๙) แนวทางในการน้าการพัฒนาและการแก้ปัญหาภายใน และ/หรือ กุศโลบายไปถ่ายทอด ปฏิบัติ 
ประเมินและติดตามผล อย่างต่อเนื่องมีขั นตอนอย่างไรผู้เกี่ยวข้องและเจ้าภาพคือใคร งบประมาณที่
ต้องใช้เพิ่มเป็นเท่าไร 

๒.๒ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการท้าเกษตรอินทรีย์ที่บ้านโนนยาง ต้าบลก้าแมด อ้าเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธร ซึ่งกลุ่มผู้ศึกษาได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาและหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนในการท้าเกษตรอินทรีย์ส่วนปลายทาง ได้แก่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาระบบขนส่ง การสื่อสาร
สร้างกระแสการบริโภคผลิตภัณฑ์อินทรีย์ภายในประเทศ การจัดตั งตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัด
ยโสธร  

(๑)วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ให้ค้าตอบโดยตรง (Personal interview หรือ Face to face 
interview)  

 โดยกลุ่มผู้ศึกษาลงพื นที่ออกไปสัมภาษณ์ชาวนาที่ท้าเกษตรอินทรีย์ที่บ้านโนนยาง ต้าบลก้าแมด 
อ้าเภอกุดชุม วิธีนี นิยมใช้กันมากในการส้ารวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาพการณ์ของประเทศไทย เป็นวิธีการ
ที่จะท้าให้ ได้ ข้อมูลที่ ละเอียด ผู้สัมภาษณ์สามารถชี แจงหรืออธิบายให้ ผู้ตอบเข้าใจในค้าถามได้  
ท้าให้ได้รับค้าตอบตรงตามวัตถุประสงค์ ในทางปฏิบัติก่อนที่จะลงส่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานออกไปปฏิบัติงาน 
จะต้องท้าการอบรมชี แจงให้เข้าใจถึงขั นตอนการสัมภาษณ์ ตลอดจนวัตถุประสงค์พื นที่สัมภาษณ์ชาวนา  
ได้มีการเตรียมค้าถามร่วมกัน ที่จะใช้ถามชาวนาที่ท้าเกษตรอินทรีย์  
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(๒) วิธีการสังเกตการณ์ (Observation) เป็นวิธีเก็บข้อมูลโดยการสังเกตโดยตรงจากปฏิกิริยา 
ท่าทาง หรือเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ นในขณะใดขณะหนึ่ง และจดบันทึกไว้โดยไม่มีการสัมภาษณ์ 
วิธีนี ใช้กันอย่างกว้างขวางในการวิจัย ทั งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)  
การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) โดยกลุ่มผู้ศึกษาได้ลงพื นที่สังเกตการณ์
ของการท้านา ท้าสวน ของชาวนาที่ท้าเกษตรอินทรีย์ที่บ้านโนนยาง ต้าบลก้าแด อ้าเภอกุดชุม นอกจากนี ยังได้
ลงมือท้ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชาวนา เช่น เก็บเศษหญ้าออกจากข้าวที่สีแล้ว บรรจุเข้าใส่ถุง เลี ยงไก่ไข่ เก็บผัก 
ทอผ้า เรียนรู้การท้าธนาคารเมล็ดพันธ์ุข้าว การปลูกพืชสมุนไพร การเลี ยงปลา การท้าสวนผสม การปลูกพืช
หลังนา โดยได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากคุณพ่อบุญส่ง มาตขาว ปราชญ์ชาวบ้าน ประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกยโสธร 

  (๓) วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เช่น หนังสือ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ สิ่งพิมพ์  
ต่าง ๆ ของทางจังหวัดยโสธร เป็นต้น 

๓. ข้อมูลพื นฐานจากการลงส้ารวจพื นที่ 
๓.๑   ข้อมูลพื นฐานบ้านโนนยาง 

บ้านโนนยาง ตั งอยู่ในต้าบลก้าแมด อ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ลักษณะของดินในพื นที่เป็นดินร่วน
ปนทราย ในปัจจุบันเป็นพื นที่ป่าสาธารณะ และป่าเบญจพรรณซึ่งถูกจัดสรรให้เป็นเขตพื นที่ สปก. ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะการท้านา ท้าสวน เลี ยงสัตว์ โดยอาศัยแหล่งน ้าธรรมชาติ 
ได้แก่ ห้วย หนอง และใช้น ้าบาดาล มีการจัดตั งกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากการใช้สารเคมีมาท้า
เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติตั งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ โดยการน้าของพ่อบุญส่ง มาตขาว หลังจากนั นได้มีการจัดตั งเป็น
กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม ขับเคลื่อนร่วมกับเกษตรทางเลือกและประสานงานกับส้านกังานปฏิรปู
ที่ดินจังหวัดยโสธร (สปก.) ในโครงการวิจัยและขยายฐานสมาชิก, เพิ่มพื นที่การผลิต (พื นที่ สปก.) และเริ่ม
พัฒนาระบบการแปรรูปข้าวอินทรีย์เพื่อจ้าหน่ายในประเทศ ซึ่งมีผลผลิตหลักได้แก่ ข้าวอินทรีย์ และพืชหลังนา 
ได้แก่ พืชตระกูลถ่ัว แตง หัวหอม และข้าวโพด เป็นต้น นอกจากนั น กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม 
บ้านโนนยาง ยังมีกลุ่มอนุรักษ์ และพัฒนาพันธุกรรมข้าวพื นเมือง ในการจัดท้าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อนุรักษ์
และขยายพันธ์ุข้าวพื นเมืองกว่า ๑๐๐ สายพันธ์ุ และจ้าหน่ายให้แก่เกษตรกรในท้องถ่ินภายใต้ช่ือ “แม่หญิง
เลือกข้าวปลูก” 
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รูปท่ี ๔   แผนที่จังหวัดยโสธร และต้าแหน่งอ้าเภอภายในจังหวัดยโสธร 

๓.๒   สินค้าและมาตรฐานของสินค้า 

สินค้าหลักของกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม บ้านโนนยาง ได้แก่ ข้าวหอมมะลิแดง     
ข้าวหอมนิล  ข้าวหอมมะลิ  ๑๐๕ ข้าว ๕  สายพัน ธ์ุ  ข้าวเหนี ยวด้ า  ข้ าวเหนียวแดง โดยมีการ 
สีข้าวด้วยเครื่องจักรขนาดเล็ก การบรรจุผลิตภัณฑ์มีทั งแบบห่อพลาสติกธรรมดาและแบบสุญญากาศ โดยมี
ก้าลังผลิตรวม ประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ ตัน/ปี และกระบวนการแปรรูปยังใช้แรงงานเกษตรกรในกลุ่มเป็นหลัก 

        
รูปท่ี ๕   ผลิตภัณฑ์ข้าว ประเภทต่างๆ ของกลุ่มวิสาหกจิผูผ้ลิตข้าวอินทรียเ์พื่อสังคม บ้านโนนยาง 
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กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกยโสธร ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากส้านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) มาแล้ว ๒๐ ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วย
ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์เอกชนรายแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์
นานาชาติ (IFOAM) โดยในปัจจุบัน บ้านโนนยางมีจ้านวนสมาชิกที่ท้าเกษตรอินทรีย์แล้วกว่า ๑๐๐ ครอบครัว 
และยังคงเดินหน้าท้างานเพื่อขยายฐานสมาชิกในเขตการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพิ่มขึ น โดยกลุ่มเกษตร
อินทรีย์บ้านโนนยางได้ยึดการผลิตและแปรรูปตามมาตรฐาน มกท. ตั งแต่สมัครสมาชิก มอบองค์ความรู้     
สอนเทคนิคต่างๆ รวมถึงจัดตั งเป็นศูนย์อบรมการเกษตรพอเพียงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการจัดท้า
คู่มือที่ระบุกฎระเบียบ รวมทั งแนวทางการท้าเกษตรอินทรีย์เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่สนใจท้าเกษตร
อินทรีย์ด้วย  

๓.๓   การตลาดของกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคมบ้านโนนยาง   

กลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโนนยาง จะมุ่งเน้นการแปรรูปและจ้าหน่าย
แก่ผู้บริโภคในประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มผู้รักสุขภาพ กลุ่มบริษัทที่มุ่งเน้นความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และกลุ่มลูกค้าการตลาดแบบปากต่อปาก ส่วนผักพื นบ้านตามฤดูกาล จะเน้นการ
ขายผ่านตลาดนัดสีเขียวในระดับชุมชน อ้าเภอ และจังหวัด โดยมีส่วนแบ่งการตลาดของข้าวอินทรีย์ ดังนี  

๑) บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จ้ากัด คิดเป็นประมาณ ร้อยละ ๗๐ ของผลผลิตรวม ซึ่งได้มีการ     
ลงนามรับซื อผลผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม ในโครงการ "กระทิงแดง ข้าวผูกใจ" ตั งแต่ปี       
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา โดยเป็นการท้าสัญญาแบบปีต่อปี 

๒) เครือข่ายข้าวอินทรีย์ เช่น ร้านเลมอนฟาร์ม และร้านอาหาร Organic อื่นๆ คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๕ ของผลผลิตรวม  

๓) การกระจายสินค้าแบบอื่นๆ ได้แก่ การเข้าร่วมจ้าหน่ายตามงานเทศกาลต่างๆ ที่จังหวัด     
จัดขึ น และการขายผลผลิตผ่านสื่ออินเตอร์เนต หรือลูกค้ารายย่อย คิดเป็นร้อยละ ๑๕ 
ของผลผลิตรวม  

 

รูปท่ี ๖   แผนภูมิวงกลม แสดงกลุ่มลูกค้าของกลุ่มวิสาหกจิผู้ผลิตข้าวอินทรียเ์พื่อสังคมบ้านโนนยาง  

70% 

15% 

15% 

กลุ่มลูกค้าบ้านโนนยาง  

   ่ม           

Lemon Farm & organic 
Restaurant  

   นๆ  



๑๘๒ 
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จากส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ ๗๐ ซึ่งเป็นการลงนามสัญญาซื อ-ขาย ข้าวอินทรีย์ ภายใต้
กิจกรรม “กระทิงแดง ข้าวผูกใจ” ระหว่าง บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จ้ากัด กับกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าว
อินทรีย์เพื่อสังคม บ้านโนนยาง โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวอินทรีย์อย่างครบวงจร ตั งแต่      
การปลูกไปจนถึงการรับซื อผลผลิต เพื่อน้าข้าวอินทรีย์ที่ได้เป็นสวัสดิการอาหารกลางวันให้แก่พนักงานใน
องค์กรได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ และมุ่งกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการการปลูกข้าว
อินทรีย์อย่างครบวงจร ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพและประเมินจ้านวนข้าวในแปลงนา  ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลการด้าเนินโครงการเป็นระยะ  

      

รูปท่ี ๗    กิจกรรม “กระทิงแดง ข้าวผูกใจ”  

๓.๔   ประเด็นปัญหาของกลุ่มเกษตรผู้ปลูกพืชอินทรีย์บ้านโนนยาง 
จากการส้ารวจโดยการลงพื นที่ พบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านโนนยางประสบปัญหาใน

การด้าเนินกิจการตั งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป และการจัดจ้าหน่าย แต่ในการศึกษาครั งนี  ทางกลุ่ม
ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเฉพาะส่วนที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการปลายน ้า ได้แก่ การตลาด และการจัด
จ้าหน่ายผลผลิต ซึ่งจากการศึกษาพบประเด็นปัญหาต่างๆ ดังนี  

  ๑) การสนับสนุนของภาครัฐไม่ตรงจุด 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนยางประสบปัญหาเรื่องขาดการเช่ือมโยงในเชิงลึกระหว่างภาครัฐและ
กลุ่มเกษตรกร การสนับสนุนจากภาครัฐบางครั งจึงไม่ตรงตามความต้องการ ทั งจาก แนวทางการจัดซื อ จัดจ้าง
ของราชการ ซึ่งส่วนใหญ่เน้นเกณฑ์การพิจารณาด้านระเบียบวิธีและราคาเป็นหลัก ท้าให้การพัฒนา
สาธารณูปโภคหรือการให้ความช่วยเหลือทางด้านปัจจัยการผลิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร 
เช่น การสร้างยุ้งฉางหรือโรงเรือนเก็บข้าวหรือบรรจุข้าวที่ต้องเป็นไปตามรูปแบบและระเบียบของราชการ     
(มีการก้าหนดรูปแบบมาตรฐานโรงเรือนไว้ล่วงหน้า) แต่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริงของเกษตรกร หรือ    



๑๘๓ 
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การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (เครื่องสูบน ้า) ที่มีความทนทานต่อการใช้งานได้น้อย รวมไปถึงการสนับสนุนปุ๋ย
อินทรีย์ที่ไม่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์4 เป็นต้น  

นอกจากนี  การสนับสนุนจากภาครัฐในบางลักษณะยังเป็นการสร้างภาระให้กับกลุ่มเกษตรกร เช่น 
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยคอก) ให้แก่กลุ่มเกษตรกรทั งที่กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวไม่ได้ประสบปัญหาการ
ขาดแคลน ปัญหาความถ่ีในการลงพื นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งบ่อยครั งที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อจะให้ความช่วยเหลอื 
แต่ส่วนใหญ่เมื่อเกษตรกรให้ข้อมูลไปแล้วไม่ได้รับการสนับสนุนกลับมา เช่น การเข้ามาตรวจสอบคุณภาพของ
ดินหรือปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเกษตรกรอยากทราบผลเพราะมีส่วนส้าคัญต่อการปรับปรุงดินและกระบวนการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ แต่เกษตรกรกลับไม่ได้รับทราบผลการตรวจสอบและค้าแนะน้าจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว จนเกิดวลีที่ว่า 
“ปักป้าย ถ่ายรูป เบิกงบ” “ราษฎรเป็นคนปลูกแต่ข้าราชการมาเด็ดเอาแต่ยอด” เป็นต้น 

จากการสอบถามความต้องการของกลุ่มเกษตรกรได้รับแจ้งว่า การที่หน่วยงานราชการจะเข้ามา
สนับสนุนการผลิตข้าวอินทรีย์นั นเป็นเรื่องที่ดี แต่บางต้องสอบถามเกษตรกรก่อนว่าต้องการการสนับสนุน      
ในเรื่องอะไร และในบางเรื่องต้องให้เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ใช้งานเป็นผู้ก้าหนดแบบเพื่อให้ตรงกับลักษณะการใช้
งาน เช่น ในปัจจุบันการคัดแยกเมล็ดข้าวระหว่างข้าวเต็มเมล็ดกับเมล็ดข้าวหักยังต้องใช้เครื่องมือที่มีมาแต่
โบราณที่เรียกว่า “เขิง” ซึ่งมีประสิทธิภาพน้อย จึงต้องการได้รับการสนับสนุนเครื่องมือที่ทันสมัยในการคัด
แยกเมล็ดข้าวดังกล่าว 

 

 

รูปท่ี ๘   อุปกรณ์คัดแยกเมล็ดข้าว “เขิง”   

 ๒) การขาดตอนในกระบวนการสร้างองค์ความรู้  

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านโนนยางมีความต้องการแหล่งความรู้ทางด้านโภชนาการของข้าวแต่
ละสายพันธ์ุ  และคุณประโยชน์ของข้าวอินทรีย์ทางวิชาการเชิงลึก ตลอดจนข้อดี และข้อด้อยเพื่อการ
พัฒนาการผลิตพันธ์ุข้าวแต่ละชนิด ซึ่งไม่สามารถประสานขอข้อมูลกับหน่วยงานที่มีข้อมูล หรือไม่มีการ
เผยแพร่ข้อมูลผลการวิจัยทั งที่ในการจัดท้างานวิจัยเกษตรกรเป็นคนให้ข้อมูล ทั งนี  เพื่อจะได้น้าข้อมูลดังกล่าว
ไปใช้ในการพัฒนาพันธ์ุข้าว หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมารับประทานผลิตผลเกษตร
อินทรีย์เพิ่มมากขึ น การที่เกษตรกรขาดข้อมูลดังกล่าวนั นในแง่ของกระบวนการพัฒนาสายพันธ์ุข้าวจึงสามารถ
พัฒนาได้เพียงปัจจัยภายนอก เช่น ความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ความต้านทานโรค ความหอมและ
อ่อนนุ่มของเมล็ดข้าวเมื่อน้ามาหุงสุก เป็นต้น โดยไม่สามารถพัฒนาในส่วนของคุณค่าทางด้านโภชนาการได้ 
                                                             

4 ปัญหาการสนับสนุนปุ๋ยที่ไม่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เกิดขึ นกับเกษตรกรในกลุ่มอ่ืนแต่ส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อม่ันของเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนยางที่มีต่อการสนับสนุนของภาครัฐ 



๑๘๔ 
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เช่น การน้าข้าวสายพันธ์ุ A บวกกับสายพันธ์ุ B แล้วจะท้าให้ได้ข้าวสายพันธ์ุใหม่ที่มีวิตามินสูงขึ นหรือไม่     
เป็นต้น การขาดองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวจึงท้าให้ไม่เกิดการพัฒนาพันธุกรรมข้าวที่เป็นประโยชน์ทาง
โภชนาการ และยังส่งผลให้ไม่มีข้อมูลมาเช่ือมโยงทางด้านการตลาดเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมารับประทาน
ผลิตผลเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ นได้ 

 ๓) ขาดความสมดุลทางกลไกการตลาด 

  เนื่องจากข้าวอินทรีย์มีตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม และต้นทุนการผลิตที่ซับซ้อนกว่าข้าวในแบบที่ไม่ได้
ผลิตในระบบอินทรีย์ จึงท้าให้ราคาขายสูงกว่าราคาข้าวหอมมะลิทั่วไปในท้องตลาด ปัญหาที่เกิดขึ นคือกลุ่ม
เกษตรกรยังไม่สามารถก้าหนดราคาขายข้าวอินทรีย์ของตนเองได้ ปัจจุบันยังคงเป็นราคาที่แปรผันตามราคา
ข้าวหอมมะลิทั่วไป ซึ่งอาจไม่สะท้อนถึงต้นทุนการผลิตที่แท้จริง 

 ๔) ขาดเงินทุนส้ารองในการรับซื อผลผลิตจากสมาชิก 

เนื่องจากภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ น สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโนนยาง
จะน้าผลผลิตที่ได้มาส่งขายพร้อมๆ กัน ซึ่งทางกลุ่มไม่มีเงินทุนเพียงพอต่อการรับซื อ จึงท้าให้กลุ่มตกอยู่ใน
สภาวะการขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินในช่วงเวลาดังกล่าว ทางออกในการแก้ไขปัญหาจึงเป็นการไปกู้ยืม
เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรมาเสริมสภาพคล่องเพื่อให้สามารถรับซื อผลผลิตได้ทั งหมด แต่โดยที่ในการกู้ยืม
เงินดังกล่าวทางธนาคารคิดดอกเบี ยในอัตราร้อยละสามต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไปของธนาคาร 
ทั งนี  แม้อาจเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี ยดังกล่าวมีจ้านวนไม่สูงมากนัก แต่อย่างไรก็ตามหากภาครัฐมีแนวทางที่จะ
สนับสนุนและส่งเสริมการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์แล้ว การก้าหนดอัตราดอกเบี ยดังกล่าวย่อมไม่เกิด
แรงจูงใจให้มีการท้าการเกษตรแบบอินทรีย์เพิ่มมากขึ น 

 ๕) ผู้บริโภคเป็นกลุ่มใหญ่ไม่กระจายตัว 

    เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโนนยาง จะมุ่งเน้นการแปรรูป
และจ้าหน่ายผู้บริโภคในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จ้ากัด ซึ่งคิดเป็นประมาณ 
ร้อยละ ๗๐ ของผลผลิตโดยรวม และโดยที่บริษัทฯ สั่งซื อข้าวก็เพื่อมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่ง
ไม่ใช่แนวนโยบายโดยตรงของบริษัทฯ และในการสั่งซื อเป็นการท้าสัญญาแบบปีต่อปี ปัจจัยดังกล่าวจึงท้าให้
เกิดความเสี่ยงต่อจ้านวนผู้บริโภค โดยหากบริษัทฯ เลิกสั่งข้าวจากกลุ่มย่อมสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ไป และเป็น
การสูญเสียลูกค้าอย่างมีนัยส้าคัญเนื่องจากบริษัทฯ สั่งข้าวจากกลุ่มจ้านวนถึงร้อยละ ๗๐ ของผลผลิตโดยรวม 
ดังนั น ในอนาคตหากบริษัทฯ ไม่ท้าสัญญาซื อข้าวจากกลุ่มย่อมเกิดปัญหาต่อการกระจายผลผลิตอย่างแน่นอน 

๓.๕   กลุ่มเครือข่าย และปราชญ์ชาวบ้าน  

กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนยาง ได้มีการบริหารจัดการรูปแบบเครือข่าย และมีการท้างานใกล้ชิดกับ
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์อื่นๆ ในจังหวัดยโสธร มีการแบ่งปันความรู้ มีแนวทางการด้าเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน 
ทั งการยกระดับผู้น้าแถวสอง ตลอดจนมีการสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจที่ดีให้แก่สมาชิกเพื่อให้สามารถ
ตระหนักถึงประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ ที่ท้าให้สามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 



๑๘๕ 
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นอกจากนี  ยังได้มีการจัดตั งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีให้แก่เกษตรกรที่สนใจได้ มีปราชญ์
ชาวบ้านกว่า ๑๐ ราย มีการด้าเนินการวิจัยในพื นที่ร่วมกับ สกว. ทั งทางด้านพันธ์ุข้าว การท้าเกษตรอินทรีย์
แบบผสมผสาน และการเปิดแปลงนา แปลงเกษตร เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน เรียนรู้ ของเกษตรกรที่สนใจ 
ผลงานวิจัยของปราชญ์กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม บ้านโนนยาง เช่น โครงการวิจัย การศึกษา
พันธุกรรมข้าวพื นบ้านเพื่อการขยายผลผลิตข้าวในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในพื นที่บ้านกุดหิน บ้านก้าแมด 
บ้านโนนยาง ต้าบลก้าแมด อ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ดาวเรือง พืชผล และคณะ, ๒๕๕๓) 

การลงพื นที่บ้านโนนยางท้าให้ได้มีโอกาสเรียนรู้การท้าเกษตรแบบอินทรีย์จากปราชญ์ชาวบ้าน
หลายๆ ท่าน ซึ่งแต่ละท่านได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่คณะที่เดินทางลงพื นที่ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง และควรค่าต่อการเอ่ยนามของท่านทั งหลายดังกล่าว ได้แก่ 

๑) พ่อเริ่ม ชูรัตน์ ผู้สอนมีความช้านาญด้านระบบการบริหารจัดการน ้าในแปลงนาเกษตรอินทรีย์  
การปลูกพืชหลังนา การท้าปุ๋ยอินทรีย์ และฟาร์มไข่ไก่อินทรีย์ 

๒) พ่ออรุณ หาวงษ์ ผู้ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการผลผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบรวมไป
ถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโนนยาง 

๓) พ่อทวี เสนาพรหม เกษตรกรผู้น้าแนวทางตามพระราชด้าริเกี่ยวกับการจัดท้าเกษตรแบบทฤษฎี
ใหม่มาประยุกต์ใช้กับการท้าเกษตรอินทรีย์ เป็นผู้ท้าให้เราเห็นว่าต้นไม้ต้นเดียวสามารถออกผลได้
หลายชนิด (ต้นสังออกลูกเป็นมะนาวและมะกรูด) และเป็นแหล่งศึกษาการน้าเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการเกษตร 

๔) พ่อถาวร พิลาน้อย ผู้มีความโดดเด่นในเรื่องของการอนุรักษ์พันธ์ข้าว ซึ่งมีพันธุกรรมข้าว 
ที่เก็บรักษาไว้กว่าร้อยสายพันธ์ุ นอกจากนี ยังได้ท้าสวนป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นไม้และพืชสมุนไพร
โบราณ โดยสิ่งที่ท้าเป็นการท้าด้วยใจเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลัง 

๕) พ่อสนิท ทองน้อย เกษตรกรผู้ท้าเกษตรอินทรีย์แบบหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเลี ยงไก่เนื อ กบ 
ปลา การปลูกเห็ด ปลูกผลไม้ การท้าเกษตรหลังนา และการปรับปรุงดินโดยให้ปุ๋ยพืชสด        
(ปอเทือง) 

๖) พ่อบุญกอง สุวรรณเพชร มีความโดดเด่นด้านการอนุรักษ์วิธีการท้าน ้าตาลอ้อยแบบดั งเดิม เป็น
ช่างแกะสลักไม้ และเป็นกวีชาวบ้านที่มีการแต่งนิทานและเรื่องเล่าที่ให้ข้อคิดในเชิงปรัชญาต่อ
สังคม 

๗) พ่อบุญส่ง มาตขาว เกษตรกรนักพัฒนาผู้มี ความคิดก้าวหน้า และมี ศิลปะในการพูด  
ซึ่งท่านเป็นแกนน้าในการก่อตั งกลุ่มเกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากการใช้สารเคมมีา 
ท้าเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ 

ปราชญ์ชาวบ้านเหล่านี ได้ร่วมกับคนอื่นๆ อีกหลายท่านซึ่งไม่ได้เอ่ยนาม ได้เป็นผู้สร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดท้าเกษตรอินทรีย์จากการลงมือท้าจริงๆ ซึ่งควรค่าต่อการยกย่องสรรเสริญ และน้าความรู้ของ
ท่านไปเผยแพร่เพื่อการพัฒนาการท้าเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนต่อไป 
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รูปท่ี ๙   โครงการสง่เสรมิเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านโนนยาง    

  

รูปท่ี ๑๐   คณะผู้ดูงานถ่ายรูปร่วมกบัปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ว่าราชการจังหวัด ยโสธร  
 

๔.  วิเคราะห์รูปแบบ/วิธีการ ในการด้าเนินการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการตลาด และช่องทางการจา้หน่าย
ข้าวอินทรีย์ บ้านโนนยาง ต้าบลก้าแมด อ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  

จากการที่ได้น้าเสนอในหัวข้อที่ ๒ ถึงหลักการในการก้าหนดแผนกลยุทธ์ และวิธีที่ใช้ในการส้ารวจ        
เก็บข้อมูล ณ บ้านโนนยาง และหัวข้อที่ ๓  ผลการส้ารวจ และศึกษา จากการลงพื นที่ โดยสามารถรวบรวม
ข้อมูลพื นฐาน และสภาพปัญหาจริงที่เกิดขึ นในการปลูกข้าวอินทรีย์ ซึ่งในหัวข้อที่ ๔ นี จะเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลที่มี เพื่อจัดท้าแนวทางและแผนพัฒนาการตลาด และช่องทางการจ้าหน่ายข้าวอินทรีย์ ของบ้านโนนยาง    

๔.๑ กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์  

ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื นฐาน และสภาพปัญหาจริงที่เกิดขึ นเพื่อจัดท้าแนวทางและแผนพัฒนา
การตลาด และช่องทางการจ้าหน่ายข้าวอินทรีย์ของบ้านโนนยาง กลุ่มผู้จัดท้าจะพิจารณาถึงข้อมูลพื นฐาน 
สภาพปัญหาที่เกิดขึ น ตลอดจนความต้องการของกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนยาง โดยมุ่งเป้าที่จะพัฒนาช่องทาง
การตลาด และการจัดจ้าหน่ายของเกษตรกร และเสนอแนะแนวทางในการด้าเนินงานด้านการตลาดของบ้าน



๑๘๗ 
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โนนยางว่าควรพัฒนาต่อไปในทิศทางใด เพื่อให้สามารถพัฒนาการจ้าหน่ายข้าวอินทรีย์บ้านโนนยางได้อย่าง
ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น  

๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลพื นฐาน และสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ นของบ้านโนนยางท่ีส่งผลกระทบกับการ
พัฒนาการตลาด และการจัดจ้าหน่าย  

จากการศึกษาทั งจากข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิจากการลงพื นที่ ต้นทุนเดิมที่บ้าน   โนนยางมี
ความเข้มแข็งอยู่แล้ว ประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี   

ปัจจัยภายใน ได้แก่ 

 การริเริ่มท้าการเกษตรด้วยวิถีธรรมชาติ มากว่า ๒๐ ปี และได้จัดตั งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อเพาะปลูกผลผลิ ตที่ดีต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริ โภค และเป็นการรักษา
สภาพแวดล้อม และมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร ให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยไม่
กระทบสิ่งแวดล้อมและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

 บ้านโนนยางมีการจัดการผลิตและแปรรูปเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และม ี
รูปแบบการด้าเนินงานร่วมกันแบบเครือข่ายเพื่อแบ่งปันความรู้ และสร้างแรงจูงใจที่ดีแก่
สมาชิก   

ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 

 การสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาจังหวัดให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

 ก้าลังซื อปริมาณมาก จาก บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จ้ากัด ในการรับซื อผลผลิตข้าว
อินทรีย์ภายใต้โครงการ “กระทิงแดง ข้าวผูกใจ” 

แต่หากมองในแง่ของการส่งเสริมการตลาด และการจัดจ้าหน่าย การด้าเนินงานของบ้านโนนยาง ยังพบว่ายังมี
ข้อจ้ากัดตา่งๆ หลายประการ ดังนี   

 ขาดการเช่ือมโยงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ ประโยชน์ของข้าวพื นบ้านแต่ละสายพันธ์ุ เพื่อ
น้าไปใช้ในการดึงดูด และสร้างแรงกระตุ้นให้กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่หันมารับประทานข้าว
อินทรีย์เพิ่มขึ น   

 มีช่องทางการจัดจ้าหน่ายที่จ้ากัด เช่น การขายข้าวอินทรีย์จ้านวนมากแก่ลูกค้ารายใหญ่
อย่างบริษัทกระทิงแดง (ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการสั่งข้าวลดลงในแต่ละปี) กลุ่มลูกค้าขนาด
ย่อยที่ยังไม่หลากหลาย ตลอดจนวิธีการจ้าหน่ายที่ต้องพึ่งพาภาครัฐเพื่อไปจ้าหน่ายตามงาน
ที่จังหวัดจัดให้ ตลอดจนการขายผ่าน Social Media ที่ยังท้าได้ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งด้วยรูปแบบ
การจ้าหน่ายรูปแบบเดิมนี  นอกจากจะท้าให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ แล้ว 
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ยังท้าให้กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนยางพบกับสภาพความเสี่ยง หากกลุ่มฐานลูกค้าเดิมงดการ
สั่งซื อข้าวอินทรีย์ไป 

ดังนั น หากพิจารณาถึงเป้าหมายที่ต้องมุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด และช่องทางการจ้าหน่ายข้าว
อินทรีย์ บ้านโนนยาง จากข้อมูลพื นฐาน สภาพปัญหาที่เกิดขึ น ตลอดจนความต้องการของกลุ่มเกษตรกร       
บ้านโนนยาง แล้ววิเคราะห์ด้วยวิธี Z Process – Outward Backward Forward Process ดังแสดงในภาพ ๑ 
แล้ว พบว่าการพัฒนาศักยภาพการตลาดบ้านโนนยางสามารถท้าได้ ๕ ประการ (ตาราง ๑) ดังนี  

๑) การสร้างกระแสการบริโภค และช่องทางการจ้าหน่ายด้วยการน้านวัตกรรมทางการตลาด
หลากหลายรูปแบบเข้ามาใช้ \ 

๒) การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ทิศทางการตลาดและกลุ่มลูกค้า  
๓) การน้าความโดดเด่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตข้าวอินทรีย์มาประชาสัมพันธ์และสร้าง

ความเช่ือมั่นให้กลุ่มผู้บริโภค 
๔) การสร้างอัตลักษณ์ของบ้านโนนยางด้วยการน้าความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านเป็นเรือธง (Flagship) 

พัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรธรรมชาติ  
๕) การสนับสนุนด้านการบริหารจัดการด้วยแนวทางประชารัฐ  

 
รูปท่ี ๑๑   การวิเคราะห์บ้าน นน า ด้วย Z Process – Outward Backward Forward Process 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

ตาราง ๑  เป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพการตลาดบ้านโนนยาง  
Scenario (ภาพอนาคต) เป้าหมาย 

๑. สร้างกระแสการบริโภค และเพิม่
ความหลากหลายของผูบ้ริโภค   

เพื่อเพิ่มจ้านวนผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ ตลอดจนความหลากหลาย
ของกลุ่มผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ให้มีจ้านวนมากขึ น   

๒. เพิ่ ม ช่องทางการจัดจ้ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 

เพื่อใหส้ามารถจ้าหน่ายข้าวอินทรีย์ได้ปริมาณ และราคาที่สงูขึ น  

 

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
และเครือข่าย   

เพื่อใหก้ารบรหิารจัดการระบบเกษตรอินทรีย์มีประสทิธิภาพ
และต่อเนื่องด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและกลุ่มเกษตรกร 

๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อินทรีย ์

เพื่อเพิ่มเครือข่าย และอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
เกษตรอินทรียเ์พื่อดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวมากขึ น  

๕. พัฒนารูปแบบการบริหารกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ 

เพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
ซึ่งกลุ่มผู้จัดท้าจึงได้น้าเป้าหมายนี  มาพัฒนา และสร้างรูปแบบ/วิธีการ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายด้านการตลาด
และการจัดจ้าหน่าย ให้สอดคล้องกับยทุธศาสตรเ์กษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร ดังนี 



๑๙๐ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

รูปแบบ/วิธีการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  
สร้างกระแสการรบัรู้ 
และการมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย ์ 

๑. สร้างกระแสการบริโภค และ
เพ่ิมความหลากหลายของ
ผู้บริโภค   
 

 

(๑) โครงการสร้างกระแสการ
บริโภคข้าวอินทรีย ์

 

๑.๑ สร้าง Brand Ambassador ที่มีความเกี่ยวข้องกับจังหวัด
ยโสธร หรือการท้าเกษตรอินทรีย์ เช่น คุณหม่้า จ๊กมก และคุณ 
ไผ่ พงศธร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และ “ส้านึกรกับ้านเกิด”แก่
จังหวัดยโสธร 

๑.๒ Add on งานประจ้าปี/เทศกาลของจงัหวัด เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
ผู้บริโภคให้มากขึ น  

๑.๓ ประชาสมัพันธ์ในสื่อหลกั เช่น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสิง่พิมพ์ ที
สามารถเข้าถึงประชาชน ทุกกลุม่ ทุกเพศ และทุกวัย   

๑.๔ Road show น้าผลิตภัณฑ์ไปน้าเสนอในสถานที่ต่างๆ  

  

 

(๒)  โครงการ Social media 
เฉพาะข้าวอินทรีย์ยโสธร เช่น 
FB, Line, IG  

๒.๑ เพิ่มช่องทางการขายด้วยการสร้างเนื อหา (content) รวมถึง
ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เรื่องคุณประโยชน์ของการ
รับประทานข้าวอินทรียผ์่าน Social Media   



๑๙๑ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

ยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย กิจกรรม ลักษณะการด้าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  
เพิ่มตลาด และช่องทาง
การจ้าหน่ายในประเทศ 

๒. เพ่ิมช่องทางการจัดจา้หน่าย    (๑) โครงการสร้างร้านค้า E-
commerce  

 

๑.๑  ร้านค้า E-commerce จะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีทั งแก่
ผู้ ผ ลิ ต ข้ าวอิ นทรีย์ ที่ ส ามารถ เปิดตลาดใหม่  และ เพิ่ ม
ความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ทั่ วถึงขึ น ส่วนในแง่ของ  ผู้ซื อ 
นอกจากจะช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการซื อผลิตภัณฑ์
แล้ว ยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทั งกับผู้ผลิต และผู้บริโภค
รายอื่นได้โดยตรงอีกด้วย   

(๒) โครงการ QR CODE บอกเล่า 
Story  

๒.๑ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มี QR CODE บอกเล่าเรื่องราวข้อมูลต่างๆ 
เช่น ข้อมูลโภชนาการ การสั่งซื อ หรือการสร้างเรื่องราวที่แต่ง
ขึ น ให้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการซื อข้าวอินทรีย์ เพื่อดึงดูด
ผู้บริโภคให้มากขึ น  

(๓)  โครงการเช่ือมสัมพันธ์ขยาย
ตลาดเพิ่มคู่ค้ารายใหญ ่

๓.๑ เพิ่มช่องทางการขายไปยังกลุ่มคู่ค้ารายใหญ่ โดยอาจจะใช้
รูปแบบการด้าเนินการเดียวกับการขายให้แก่บริษัทกระทิงแดง
ของบ้านโนนยาง 

(๔)  โครงการท้าข้อตกลงกบั
บริษัทขนส่งสินค้า  เช่น 
ไปรษณีย์ไทย, Kerry 
Express  

๔.๑ เพิ่มช่องทางการขนส่งข้าวอินทรีย์ โดยการท้าข้อตกลงกับ
บริษัทขนส่งสินค้าต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแกผู่้บริโภค
และเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจ้าหน่ายอีกช่องทางหนึ่ง  

 



๑๙๒ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

ยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย กิจกรรม ลักษณะการด้าเนินการ  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  
เพิ่มตลาด และ
ช่องทางการจ้าหน่าย
ในประเทศ 
 

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ และเครือข่าย   

(๑) โครงการสานพลังประชารัฐ สง่เสรมิ
ข้าวอินทรีย์  

๑.๑ จัดตั งองค์กรตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ โดยมีผู้แทน
เกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้าน พาณิชย์จังหวัด ที่แต่งตั ง
โดยผู้ ว่าราชการจังหวัดยโสธรเพื่อท้าหน้าที่ก้ากับ
นโยบาย  ส่งเสริมการค้าเกษตรอินทรีย์ภายใน และ
ภายนอกจังหวัดยโสธร  

๑.๒ สนับสนุนเงินทุน/เงินกู้ปลอดดอกเบี ย เพื่อกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ ในการใช้รับซื อผลผลิตจากสมาชิก  

๑.๓ สนับสนุนให้น้างานวิจัยที่ได้ท้าการศึกษามาแล้ว       
ทั งจากภาคการศึกษา สถาบันวิจัยต่างๆ และการวิจัย
ท้องถ่ิน ที่สามารถต่อยอดได้มาประยุกต์ หรือสร้าง
นวัตกรรม เพื่อใช้ในการท้าเกษตรอินทรีย์  

๔. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
อินทรีย์  

(๑) โครงการสร้างอัตลักษณ์ และเครือข่าย
ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์  

๑.๑สร้างการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์รูปแบบใหม่ที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวของจังหวัดยโสธร เช่น กิจกรรมการ
ปลูกข้าวอินทรีย์วิถียโสธร การจัด FARM STAY 
เพื่อให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี  จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว และผู้สนใจท้า
เกษตรอินทรีย์ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วม ได้รับความรู้ 
และประสบการณ์ ตลอดจนความบันเทิงที่ไม่สามารถ
หาได้จากที่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ  



๑๙๓ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖0 

ยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย กิจกรรม ลักษณะการด้าเนินการ  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  
เพิ่มตลาด และ
ช่องทางการจ้าหน่าย
ในประเทศ 

๕. พัฒนารูปแบบการบริหารกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ 

(๑) โครงการ พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน 
พัฒนาเกษตรอินทรีย์  

๑.๑ สร้างระบบ Coaching หรือ Sharing โดยให้เกษตรกร 
และ/หรือปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เช่ียวชาญในการท้าเกษตรอินทรีย์ และการบริหาร
จัดการ มาให้ค้าแนะน้า ช่วยเหลือ พัฒนา การท้า
เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการทั ง
ระบบ  (การผลิต การแปรรูป การตลาด) เพื่อลด
ขั นตอนการด้าเนินงาน ท้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดย
การเรียนรู้ เทคนิค หรือแนวคิดจากผู้ที่มีประสบการณ์  

๑.๒ น้าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) ให้แก่
เกษตรกรอินทรีย์ หรือกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวรายใหม ่
ได้เรียนรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่มีประสบการณ์ เพื่อน้า
ความรู้ และแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการท้า และจัด
จ้าหน่ายเกษตรอินทรีย์ของตนได้   

(๒)  โครงการพัฒนา Information 
Center  

๒.๑ สร้างระบบฐานข้อมูล (database/web base, 
application, back office) เพื่อเก็บข้อมูลข้าว
อินทรีย์ และโภชนาการของข้าวแต่ละชนิด ตลอดจน
ข้อมูล จ้านวน (stock) ข้าวแต่ละชนิด จ้านวน
ยอดขาย และชนิดข้าวที่ผู้บริ โภคนิยมซื อ เพื่อที่
สามารถน้าข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์หาแนวโน้ม 
ความต้องการของผู้บริโภค และจัดการการด้าเนินงาน
ได้อย่างเป็นระบบมากขึ น  



๑๙๔ 

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                                เมษายน ๒๕๖๐ 
 

เมื่อพจิารณาในเป้าหมายที่กลุ่มผู้จัดท้าได้วางไว้ทั ง ๕ ประการ กลุ่มผู้จัดท้ามีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ด้าน
ผู้รบัผิดชอบหลักคือจงัหวัดยโสธร และผูส้นับสนุนเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานของกระทรวงต่างๆ 
ดังนี   

๑. การสร้างกระแสการบริโภค และเพ่ิมความหลากหลายของผู้บริโภค   
หน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ: กระทรวงพาณิชย์ 

กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนยางได้มุ่งเน้นการจ้าหน่ายแก่ผู้บริโภคในประเทศ โดยมีส่วนแบ่งการตลาด
เป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มผู้รักสุขภาพ และกลุ่มลูกค้า
การตลาดแบบปากต่อปาก  ท้าให้ประสบปัญหาที่ไม่สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ  ดังนั น 
จึงมีความจ้าเป็นที่ต้องมีการประชาสัมพันธ์ และสร้างกระแสให้ประชาชนกลุ่มอื่น ได้มีการรับรู้ และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้มากยิ่งขึ น ทั งนี วิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ สามารถ
ด้าเนินการได้หลายช่องทาง โดยขึ นอยู่กับงบประมาณที่จังหวัดได้รับ ตลอดจนอาศัยกระแสสังคม แฟช่ัน และ
ความรับรู้ของผู้บริโภคในช่วงที่จะด้าเนินการ ซึ่งสามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น       
สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์, สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดงาน Roadshow เป็นต้น    

๒. การเพ่ิมช่องทางการจัดจ้าหน่าย   
หน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ: กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนยาง มีช่องทางการตลาดที่เน้นการตลาดแบบปากต่อปาก และกลุ่มลูกค้าเดิม
ที่ได้มีการลงนามท้าสัญญาร่วมกัน ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนในคราวเดียวกัน กล่าวคือเป็นจุดแข็งเพราะ
เป็นการผลิตที่มีฐานลูกค้ารองรับแล้ว แต่ก็เป็นจุดอ่อนเพราะยังมีความเสี่ยงด้านการจ้าหน่ายอยู่ หาก กลุ่ม
ลูกค้าฐานเดิมนี  ลดจ้านวนการสั่งซื อลง ดังนั น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนยางจึงจ้าเป็น
ที่ต้องพัฒนาวิธีและเพิ่มช่องทางการจัดจ้าหน่าย ให้มีความหลากหลาย และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ น  
เช่น การสร้างร้านค้า E-commerce ที่มีผู้ประสานงานดูแลอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีเรื่องราว 
สร้างความน่าสนใจ และเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ นด้วยการใช้ QR Code การสร้างรูปแบบการ
จ้าหน่ายข้าวอินทรีย์กับคู่ค้ารายใหญ่เป็นเครือข่ายของจังหวัด ด้วย Model คล้ายกับการท้าข้อตกลงกับบริษัท
กระทิงแดง และการสร้างเครือข่ายกับบริษัทขนส่ง เพื่อรองรับฐานลูกค้าใหม่ๆ ที่มาจากรูปแบบการสร้าง
ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์  

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และเครือข่าย   
หน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

มุ่งเน้นการจัดตั งองค์กรตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ในระดับจังหวัด มีองค์ประกอบส้าคัญ ได้แก่ ผู้แทน
จากกลุ่มเกษตรกร, พาณิชย์จังหวัด และเกษตรจังหวัด ที่จะมีส่วนส้าคัญในการร่วมกันก้าหนดโครงสร้าง
พื นฐานที่จ้าเป็น เช่น ชนิดและประเภทของโรงสี, ปุ๋ยที่ใช้ส้าหรับเกษตรอินทรีย์ และอื่นๆ นอกจากนั นยังช่วย
แทรกแซงกลไกตลาดของข้าวอินทรีย์ ไม่ให้ผันผวนตามราคาข้าวหอมมะลิปกติจนเกินไป การส่งเสริมให้มี
เงินทุนปลอดดอกเบี ยในการรับซื อผลผลิต หรือใช้ในการดึงดูดให้เกษตรกรรายอื่นหันมาท้าเกษตรอินทรีย์ให้
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มากขึ น นอกจากนี  การให้ความรู้ ตลอดจนการน้างานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการผลิต ตลอดจน
การตลาดก็เป็นส่วนส้าคัญ กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนยาง มีเครือข่ายชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ด้าน
เกษตรอินทรีย์เป็นจุดแข็งที่ดีอยู่แล้ว แต่ที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมคือการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐบาลในการ
ส่งเสริมปัจจัยในการด้าเนินการด้านเกษตรอินทรีย์  

๔. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย์ 
หน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

ถึงแม้ว่ากลุ่มเกษตรกรบ้านโนนยาง จะพัฒนาการด้าเนินการเกษตรอินทรีย์ไปสู่การจัดตั งศูนย์การ
เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ แต่ยังไม่สามารถน้าอัตลักษณ์ และรูปแบบเฉพาะตัวคือการมีปราชญ์ชาวบ้าน และ
การท้าเกษตรวิถีธรรมชาติ มาใช้ให้เป็นจุดเด่น ดึงความสนใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นนอกเหนือจากการศึกษา
ดูงานภายใต้เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ได้ ดังนั น เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว และผู้สนใจได้รับ
ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ น กลุ่มผู้จัดท้าได้ประเมินรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะกับบ้าน
โนนยางเป็นแนวทาง Farm stay โดยให้ผู้สนใจร่วมท้ากิจกรรมกับกลุ่มเกษตรกรตลอดทั งปี และมีการบริการ
จองและจัดการห้องพักที่ทันสมัย เป็นที่น่าสนใจ แก่นักท่องเที่ยวให้มากขึ น ในขณะเดียวกันภาครัฐจ้าเป็นต้อง
ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น การบริการด้านคมนาคมแก่นักท่องเที่ยว  

 
๕.  พัฒนารูปแบบการบริหารกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

หน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนยาง มีเครือข่าย และตลาดเดิมที่เป็นจุดแข็งอยู่แล้ว แต่เพื่อให้ระบบการผลิต

ข้าวอินทรีย์ สามารถด้าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มบ้านโนนยางควรที่จะพัฒนาฐานข้อมูลต่างๆ ที่ส้าคัญ 
เช่น ข้อมูลข้าวอินทรีย์ และโภชนาการของข้าวแต่ละชนิด ปริมาณ stock ที่มี ตลอดจนข้อมูลสถิติการตลาด 
เช่น จ้านวนยอดขายของข้าวแต่ละชนิด และชนิดข้าวที่ผู้บริโภคนิยมซื อ เพื่อให้สามารถน้าข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์การตลาดต่อไป นอกจากนี  เทคนิคการสอนงาน การน้าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี จะเป็นการกระตุ้นและ
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการท้าเกษตรอินทรีย์ในอนาคตได้ด้วย  
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๕. บทสรปุ 
การพัฒนาการตลาดและส่งเสริมการจ้าหน่ายข้าวอินทรีย์ของบ้านโนนยาง ต้าบลก้าแมด อ้าเภอกุด

ชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีการก้าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิเคราะห์ข้อมูลพื นฐาน และสภาพปัญหาจริงที่
เกิดขึ นในการปลูกข้าวอินทรีย์ ตลอดจนความต้องการของกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนยาง ทั งจากข้อมูลทุติยภูมิ 
และข้อมูลปฐมภูมิจากการลงพื นที่ โดยมุ่งเป้าที่จะพัฒนาช่องทางการตลาด และการจัดจ้าหน่ายของเกษตรกร 
และเสนอแนะแนวทางในการด้าเนินงานด้านการตลาดของบ้านโนนยางว่าควรพัฒนาต่อไปในทิศทางใด เพื่อให้
สามารถพัฒนาการจ้าหน่ายข้าวอินทรีย์บ้านโนนยางได้อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น พบว่าจุดเด่น
ของกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนยาง ซึ่งรวมตัวท้าการเกษตรวิถีธรรมชาติมากว่า ๒๐ ปี จนตั งเป็นกลุ่มวิสาหกิจผลิต
ข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม มีการจัดการผลิตและแปรรูปเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) มีปราชญ์
ชาวบ้านและรูปแบบการด้าเนินงานร่วมกันแบบเครือข่าย ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร และมีลูกค้าหลักคือบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จ้ากัด ในการรับซื อ
ผลผลิตข้าวอินทรีย์ภายใต้โครงการ “กระทิงแดง ข้าวผูกใจ” อย่างไรก็ตามแม้จะมีการผลิตและการแปรรูปที่
เข้มแข็งและโดดเด่น บ้านโนนยางยังขาดการส่งเสริมการตลาด และการจัดจ้าหน่าย ขาดข้อมูลคุณค่าทาง
โภชนาการของข้าวพื นบ้านแต่ละสายพันธ์ุเพื่อมาใช้สร้าง Brand story ในการจูงใจผู้บริโภค และประสบ
ปัญหาด้านการบริหารจัดการเงินทุน โดยเฉพาะในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งมีเพียงปีละครั ง กลุ่มวิสาหกิจไม่สามารถ
ส้ารองเงินทุนได้เพียงพอต่อการรับซื อข้าวจากเกษตรกรในกลุ่มเพื่อการเก็บไว้จ้าหน่าย และการสนับสนุนจาก
ภาครัฐที่ยังไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง  

เมื่อน้าข้อมูลมาวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพการตลาดบ้านโนนยางด้วยวิธี Z Process – Outward 
Backward Forward  Process พบว่ามีเป้าหมายส้าคัญในการพัฒนา ๕ ประการ ได้แก่ ๑) การสร้างกระแส
การบริโภค และเพิ่มความหลากหลายของผู้บริโภค ๒) การเพิ่มช่องทางการจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ ๓) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และเครือข่าย  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ 
และ ๕) พัฒนารูปแบบการบริหารกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง 
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การบริโภค 
สร้างกระแส 

เพิ่มจ้านวนผู้บริโภคเดิม 

ช่องทางการ
จ้าหน่าย 

E-Commerce 

QR Code เล่าเรื่อง 

เพิ่มคู่ค้า 

MOU กับบริษัทขนส่ง 

ประชารัฐ องค์กรตลาดกลาง 

การ
ท่องเที่ยว
เชิงเกษตร
อินทรีย ์

มีอัตลักษณ์ 

สร้างเครือข่าย 

การบริหาร
จัดการกลุ่ม 

แลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกลุ่มเกษตรกร 

Best Practice Model 

Informatio
n Center 

สร้างระบบฐานข้อมูล 

พัฒนา Application 
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จัดท้าโดย 
 
ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1. นางสาวกุลลดา ภู่สุวรรณ นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกจิ 

ระดับช้านาญการพเิศษ 
ส้านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

2.  นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร นักสังคมสงเคราะห ์
ระดับช้านาญการพเิศษ 

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 

3.  นางสาวบุณิกา จลุละโพธิ นายสัตวแพทย ์
ระดับช้านาญการพเิศษ 

กรมปศุสัตว์ 

4. นายภวิศร์พล หรสิพรรณ์ นักวิชาการขนส่ง 
ระดับช้านาญการพเิศษ 

กรมท่าอากาศยาน 

5. นางสาวณัฐกานต์ วงศ์ฝั้น นักวิชาการสิ่งแวดลอ้ม 
ระดับช้านาญการพเิศษ 

ส้านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. นางภัคภร ปรีฐนัทธ์ นายแพทย์ 
ระดับช้านาญการพเิศษ 

ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

7.  นางสาวอาภา เนตรประไพ นักวิเทศสมัพันธ์ 
ระดับช้านาญการพเิศษ 

ส้านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

8. นายยุทธนา ทิณรัตน์ พนักงานคดีปกครอง 
ระดับช้านาญการพเิศษ 

ส้านักงานศาลปกครอง 

9. นายนภดล เปลินเสวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับช้านาญการพเิศษ 

ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


