
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                         เมษายน ๒๕๖๐ 

จัดท ำโดย 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
๑ นางสาวพัชราภรณ์ อุทัยพิบลูย ์ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนช านาญการ
พิเศษ 

ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี

๒ นายชัยวัฒน์ ประภานวรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการพิเศษ 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

๓ นายนพดล เปลินเสวี นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ
พิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

๔ นางสาวกนกวรรณ จุฑาวิตต์จรสั นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรอืน 

๕ นางภาวิณา อัศวมณีกุล นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ
พิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ 

๖ นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน ์ นักวิชาการพาณิชย์
ช านาญการพิเศษ 

ศูนย์อ านวยการบรหิารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

๗ นางธีรนุช ทองชิว นักวิชาการคลังช านาญ
การพิเศษ 

กรมบัญชีกลาง 

๘ นางสาวอัจฉรา เข็มทองใหญ ่ นิติกรช านาญการพิเศษ กรมศลุกากร 

๙ นายปคุณ ตันมณีวัฒนา นักวิชาการภาษีช านาญ
การพิเศษ 

กรมสรรพากร 

๑๐ นางสาวกุลลดา ภู่สุวรรณ นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกจิ
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

๑๑ นางสาวณาตยา เด่นพงศ์สันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 

๑๒ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร นักสังคมสงเคราะห์
ช านาญการพิเศษ 

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

๑๓ นางสาวบุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธ์ิ นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีช านาญการพเิศษ 

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

๑๔ นางเรณุกา นิธิบุณยบดี นักวิชาการผลิตภัณฑ์
อาหารช านาญการพเิศษ 

กรมประมง 

๑๕ นางสาวบุณิกา จุลละโพธิ นายสัตวแพทย์ช านาญ
การพิเศษ 

กรมปศุสัตว์ 

๑๖ นางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธ์ิ นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการพิเศษ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 



ข 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
๑๗ นายพิทักษ์ ชายสม นายสัตวแพทย์ช านาญ

การพิเศษ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแหง่ชาติ 

๑๘ นางสาวพรชาตา บุสสุวัณโณ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ
พิเศษ 

ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

๑๙ นายภวิศร์พล หรสิพรรณ์ นักวิชาการขนส่งช านาญ
การพิเศษ 

กรมท่าอากาศยาน 

๒๐ นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ วิศวกรโยธาช านาญการ
พิเศษ 

กรมทางหลวง 

๒๑ นางสาวณัฐกานต์ วงศ์ฝั้น นักวิชาการสิ่งแวดลอ้ม
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๒ นางสาวปราวีณา มณีสุต นักวิชาการสิ่งแวดลอ้ม
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๓ นางสาวกุลฑรกิา โควสุรัตน์ วิศวกรช านาญการพิเศษ กรมธุรกิจพลังงาน 

๒๔ นายชัยรัตน์ บุญสง่ นักวิชาการพาณิชย์
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย ์

๒๕ นางสาวญาณี ศรีมณี นักวิชาการพาณิชย์
ช านาญการพิเศษ 

กรมการค้าภายใน 

๒๖ นางสาวสปุราณี ก้องเกียรติกมล นักวิชาการพาณิชย์
ช านาญการพิเศษ 

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ 

๒๗ นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ
พิเศษ 

กรมการพฒันาชุมชน 

๒๘ นางสาวฌินาพรรณ์ เมฆไพบลูย ์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ
พิเศษ 

กรมที่ดิน 

๒๙ นายภาณุวัฒน์ โทนุบล สถาปนิกช านาญการ
พิเศษ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๓๐ นางสาวณัฎฐิณี แสงกุศลสง่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

๓๑ นายสิทธิชัย สุดสวาท นักวิชาการพัฒนาฝีมือ
แรงงานช านาญการ
พิเศษ 

กรมพฒันาฝมีือแรงงาน 

๓๒ นางสาวทัศนีย ์ ดอนเนตร ์ นักวิชาการวัฒนธรรม
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 



ค 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
๓๓ นางศิวพร เฉลิมศร ี นักภาษาโบราณช านาญ

การพิเศษ 
กรมศลิปากร 

๓๔ นายพฤทธ์ิ แกะกระโทก นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๓๕ นางอาภาพร สินธุสาร นักวิทยาศาสตร์ช านาญ
การพิเศษ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

๓๖ นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ นักวิชาการเผยแพร่
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

๓๗ นายสุภัทร บุญสง่ นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

๓๘ นายสุรพงษ์ เอิมอทุัย นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

๓๙ นางภัคภร ปรีฐนัทธ์ นายแพทย์ช านาญการ
พิเศษ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

๔๐ นางศุลีพันธ์ุ โสลันดา นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 

กรมการแพทย ์

๔๑ นางสาวเสาวนีย์ อารมยส์ุข นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ช านาญการ
พิเศษ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

๔๒ นายศรุตพันธ์ุ จักรพันธ์ุ ณ อยุธยา นายแพทย์ช านาญการ
พิเศษ 

กรมสุขภาพจิต 

๔๓ นายนพดล ครุธน้อย นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ
พิเศษ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๔๔ นางสาวอาภา เนตรประไพ นักวิเทศสมัพันธ์ช านาญ
การพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

๔๕ นายธรรมนูญ คงรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ
พิเศษ 

ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

๔๖ นายเนตินันท ์ ปล้องไหม อัยการจงัหวัดประจ า
ส านักงานอัยการสูงสุด 

ส านักงานอัยการสูงสุด 

๔๗ นายทวีศักดิ์ น้อยภาษี นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔๘ นางสาวสง่า ทาทอง ผู้อ านวยการฝ่าย
อ านวยการการเลอืกตั้ง 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตัง้ 

๔๙ นายยุทธนา ทิณรัตน์ พนักงานคดีปกครอง
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานศาลปกครอง 



ง 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
๕๐ นายนิต ิ อินทรวิชา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
๕๑ นายประภัสสร ์ ปรุงขวัญเมือง วิศวกรหัวหน้าแผนก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย 
๕๒ นางสุธาวดี ทองศิร ิ ผู้บริหารทีม ธนาคารแห่งประเทศไทย 
๕๓ นางสาวมัลลิกา เลบ็ครุฑ เภสัชกรผู้ช านาญการ

พิเศษ 
สภากาชาดไทย 

๕๔ นางสาวสมชัยยา สุริฉันท ์ นักวิจัย องค์การเภสัชกรรม 

  



จ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22 มีหลักการส าคัญ คือ การจัด
ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (Action Learning) โดยยึดวิชาการบริหารจัดการโครงการ 
(Project Management) เป็นแกนหลักให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 1) น าความรู้ภาค
วิชาการเรื่องการบริหารจัดการโครงการมาใช้ในการจัดท าโครงการในพื้นที่ จริงที่ก าหนดได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการและข้ันตอน 2) จัดท าข้อเสนอโครงการที่สะท้อนถึงการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ อันได้แก่ กระบวนการวิธีคิด
วิเคราะห์ นวัตกรรม ดิจิทัล และเทคโนโลยี มาใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นระบบบนพื้นฐานของบริบทและความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และ 3) จัดท าข้อเสนอโครงการที่เป็น
ลักษณะโครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ โดยหลักสูตรได้
ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการท างานเพื่อการจัดท าโครงการเป็นกิจกรรมการศึกษากลุ่ม (Group 
Project) ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ซึ่งมีช่ือเสียงด้านการเกษตรอินทรีย์ และก าหนดหมู่บ้านที่จะท าการศึกษากลุ่ม 
(Group Project) ด้านเกษตรอินทรีย์ แบ่งออกเป็นหมู่บ้านต้นน้ า (กระบวนการผลิต) หมู่บ้านกลางน้ า 
(กระบวนการแปรรูป) และหมู่บ้านปลายน้ า(กระบวนการตลาด) รวม 6 หมู่บ้าน ดังนี ้

๑. หมู่บ้ำนต้นน  ำ: บ้ำนดวน ต ำบลน  ำอ้อม อ ำเภอค้อวัง  

ปัจจุบันเกษตรกรบ้านดวนส่วนใหญ่ท าการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ แต่ภายหลังท าเกษตรอินทรีย์ไป
แล้วระยะหนึ่งพบว่ามีผลผลิตเพิ่มข้ึนและมีต้นทุนการผลิตลดลงกว่าการท าเกษตรทั่วไป โดยมีการจัดต้ังกองทนุ
ต่างๆ ภายในหมู่บ้าน การจัดท าพื้นที่ส่วนกลางเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การท าเศรษฐกิจพอเพียง การจัดท าแปลง
สาธิตการท าเกษตรด้านต่างๆ และการผลิตน้ าด่ืมหมู่บ้านในราคาถูกเพื่อให้บริการแก่ชุมชนด้วย รวมทั้งมีการ
จัดกิจกรรมภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เกษตรกรบ้านดวน ยังสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง
โดยมีโรงสีชุมชนที่มีความสามารถในการผลิตประมาณ ๒๐๐ กก. ต่อวัน และมีเครื่องแพ็คสูญญากาศ โดย
บ้านดวนมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง คือ ข้าวกล้องงอก แตย่ังไม่สามารถจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคได้
อย่างแพร่หลายและมีข้อจ ากัดในเรื่องต้นทุนการขนส่งสินค้า ท าให้เกษตรกรบ้านดวนส่วนใหญ่จ าเป็นต้องน า
ข้าวเปลือกอินทรีย์ไปจ าหน่ายที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านน้ าอ้อม (วิสาหกิจชุมชนฯ) ที่มีราคารับ
ซื้อมากกว่าโรงสีเอกชนทั่วไป ๒ - ๓ บาทต่อ กก. และสามารถจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้ด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล แต่การจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็น
ลักษณะรับผลิต (OEM) ที่ใช้ยี่ห้อของผู้ว่าจ้าง ท าให้ผู้บริโภคไม่รับรู้ความเป็นตัวตนของข้าวอินทรีย์จากบ้านด
วน วิสาหกิจชุมชนฯ หรือแม้กระทั่งจังหวัดยโสธร ส่งผลให้คณะผู้เข้าอบรมฯ จึงเห็นว่าการพึ่งพาแหล่งจ าหน่าย
ข้าวผ่านวิสาหกิจชุมชนฯ ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางรายได้ของเกษตรกรบ้านดวนในระยะยาว จึงได้จัดท า
ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาการเกษตรกรอินทรีย์ของเกษตรกรบ้านดวน เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการท า
การเกษตรอินทรีย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี ้
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๑) โครงกำรสร้ำงสินค้ำเกษตรอินทรีย์ดำวรุ่งท่ีไม่สร้ำงควำมเสี่ยง เพื่อพิจารณาก าหนด “พืชเกษตร
อินทรีย์ดาวรุ่ง” ที่ไม่สร้างความเสี่ยงและสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยต้องเป็นพืชที่ช่วย
บ ารุงดินและมีความต้องการทางตลาดอยู่ในระดับสูงพร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการจัดหาแหล่งน้ า
ที่มีต้นทุนต่ าให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกในช่วงนอกฤดูท านา  

2) โครงกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ท่ีบ้ำนดวน เพื่อสร้างตลาดให้แก่ชุมชน และเป็น
ต้นแบบของการสร้างความรับรู้ของสินค้าเกษตรอินทรีย์เมืองยโสธรทั้งห่วงโซ่อุปทาน (value 
chain) ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรและชุมชนบ้านดวนมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการจ าหน่ายสินค้าให้แก่
ผู้บริโภคโดยตรง และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเกษตรกรใน
ชนบท (Farm Stay) รวมทั้งยังท าให้บ้านดวนและจังหวัดยโสธรเป็นที่รู้จักเพิ่มข้ึนอีกด้วย 

๒. หมู่บ้ำนต้นน  ำ: บ้ำนโนนทรำยงำม ต ำบลหนองคู อ ำเภอเมือง  

“บ้านโนนทรายงาม” เป็นกรณีศึกษาของพื้นที่ต้นน้ าการปลูกข้าวอินทรีย์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระยะเริ่มต้น 
จึงมีพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์เพียงร้อยละ ๖.๕ มีการรวมกลุ่มเริ่มต้นท าการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน และ
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยแบ่งพื้นที่ส าหรับปลูกข้าว พืชผักสวนครัว ผลไม้ต่างๆ 
และพื้นที่กรองและกักเก็บน้ า ส าหรับระบบน้ าปิดเพื่อการเกษตรอินทรีย์ มีลักษณะพื้นที่แปลงต่อเนื่องติดกันตาม
การชักชวนปรับเปลี่ยนไปสู่เกษตรอินทรีย์ที่มุ่งเน้นความบริสุทธ์ิปลอดภัยจากสารเคมี วิถีชีวิตของบ้านโนน
ทรายงาม เป็นชุมชนที่อบอุ่น ถ้อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือ แบ่งปัน และเรียบง่าย เนื่องจากความเข้าใจในวิถีชีวิต
เกษตรอินทรีย์ที่ไม่ไดมุ้่งเน้นก าไรหรือผลตอบแทนเป็นหลัก หากแต่มุ่งเน้นไปที่สุขภาพของตน การมีชีวิตอย่าง
พอเพียง การฟื้นฟูสภาวะแวดล้อมและระบบนิเวศน์ และความปลอดภัยจากสารเคมีของผู้บริโภคเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพต้นน้ าของการปลูกข้าวอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์ผสมผสานอย่างยั่งยืน และ
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ผู้ เข้าอบรมฯ กลุ่มที่ 3 จึงได้จัดท า 
“โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นไปที่ ๑) การวางแผน
ขยายเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ด้วยระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ ผ่านศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ที่
เช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ ระหว่างกันในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) การสร้าง “ผู้น า
เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ” (SMART Organic Leader) ให้มีความรอบรู้ทางด้านการผลิต การแปรรูปเพิ่มมูลค่า 
และการตลาดในยุคดิจิทัล พร้อมที่จะเป็นผู้น าและถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน ๓) การสนับสนุน “คลินิก
เกษตรอินทรีย์เคลื่อนที่เร็ว” (One Stop Mobile Services) จากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า 
และแก้ไขปัญหา รวมถึงให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ ๔) พัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับท้องถ่ิน (Local Organic Standard) ตามนโยบาย ของจังหวัดให้เป็น
กระบวนการที่ได้รับการยอมรับ มีข้ันตอนรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 
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๓. หมู่บ้ำนกลำงน  ำ: บ้ำนค ำครตำ ต ำบลดงมะไฟ อ ำเภอทรำยมูล  

บ้านค าครตา มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวนาปี เนือ่งจากตอ้งพึง่พาน้ าฝน
ตามฤดูกาล ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเหนียวไว้บริโภคในครัวเรือน ข้าวเจ้าหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ไว้ขายและบางสว่นเกบ็
ไว้บริโภค และยังท าเกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ปลูกมันส าปะหลัง อ้อย ถ่ัวลิสง แตงโม ยางพารา และปศุสัตว์ 
เนื่องจากความพร้อมของชุมชนที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรสู่ความยั่งยืน ควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้
สอดรับกับกรอบแนวคิดดังกล่าวและน าไปสู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านค าครตาข้ึน 

เมื่อได้สอบถามถึงความต้องการของชาวบ้านพบว่าทางกลุ่มฯ ต้องการรวบรวมข้าวจากสมาชิกกลุ่ม 

เพื่อที่จะขายข้าวได้ราคาสูงข้ึนต้องการให้ข้าวเปลือกของกลุ่มมีคุณภาพดีข้ึน สามารถน าผลผลิตไปแปรรูปเพิ่ม
มูลค่าได้ และมีสมาชิกกลุ่มมากข้ึน ประกอบกับศักยภาพของกลุ่มฯ ที่สามารถพัฒนาไปเป็นหมู่บ้านเกษตร
อินทรีย์  ศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ได้ จึงได้เสนอโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต
เกษตรอินทรีย์สร้างสรรค์ บ้านค าครตา ต าบลดงมะไฟ อ าเภอบางทรายมูล จังหวัดยโสธรข้ึน  เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรให้เกิดความยั่งยืน โดยประกอบไปด้วย
กิจกรรมที่เช่ือมโยงตั้งแต่ต้นทาง (เพิ่มศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์) กลางทาง (ตั้งโรงสีชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ แปรรูปข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร) ปลายทาง (การสร้างตราสินค้า
และภาพลักษณ์ ในช่ือ “ยายค าออร์แกนิค” เช่ือมโยงการจ าหน่ายโดยการจับคู่ธุรกิจข้ามภูมิภาค การพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) นอกจากนี้เพื่ออ านวยความสะดวกในการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
ครบวงจรและได้มาตรฐาน ได้จัดท ากิจกรรมเพื่อให้หมู่บ้านมีองค์ความรู้ ทักษะและความช านาญในการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การบริหารจัดการแบบครบวงจร ใน
รูปแบบ “หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และน าการเกษตร
แม่นย าสูงโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้เพื่อให้หมู่บ้านมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการ
การตรวจสอบการท าเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรท าให้การเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์มีประสิทธิภาพดีข้ึน เพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพผลผลิต ลดการใช้พลังงาน  

๔. หมู่บ้ำนกลำงน  ำ: บ้ำนกุดแข่ด่อน ต ำบลกุดเชียงหมี อ ำเภอเลิงนกทำ  

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปในพื้นที่ทราบว่า กลุ่มเกษตรกรประสบปัญหาด้านต่างๆ ในการท าเกษตร
อินทรีย์ อาทิปัญหาด้านงบประมาณขาดแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนอย่างเพียงพอต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การผลิต ปัญหาด้านกระบวนการแปรรูปที่ยังไม่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขาดคนที่มีความรู้ 
ความช านาญและประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปข้าว และขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในกลุ่ม
อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านการตลาด ปัญหาด้านความร่วมมือของที่ยังมีไม่เพียงพอ และปัญหา
ด้านสภาพภูมิประเทศที่มีแหล่งน้ าไม่เพียงพอ ต้องอาศัยเพียงน้ าฝนในการท าการเกษตรเท่านั้น ซึ่งสภาพ
ปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดแนวความคิดในการจัดท าโครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปเกษตรอินทรีย์ของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวให้ได้
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ตามมาตรฐาน และส่งผลให้มีเกษตรกรหันมาปลูกข้าวอินทรีย์มากยิ่งข้ึน และสามารถก าหนดแนวทางได้ ๓ กล
ยุทธ์ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

กลยุทธ์ท่ี๑ : สง่เสริมพัฒนำมำตรฐำนโรงสีข้ำวเกษตรอินทรีย์ 
เป้าหมาย คือ พัฒนาโรงสีข้าวให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของเกษตรอินทรีย์โดยควรมีการประชุมแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการและสมาชิกในกลุ่มฯ เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน และเพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโรงสีข้าว 
และพัฒนาทักษะด้านการซ่อมบ ารุงโรงสีปรับปรุงกระบวนการสีข้าวของโรงสีการจัดเก็บวัตถุดิบ เป็นต้น 

กลยุทธ์ท่ี ๒ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร 
เป้าหมาย คือสร้างความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธรโดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์

การคัดเลือก ข้ันตอนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรรวบรวมข้อมูล
กระบวนการผลิต ข้ันตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตามเกณฑ์ หรือข้ันตอนการรับรองผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ และขอยื่นรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน Yaso BOS รวมทั้งพัฒนา ปรับปรุง 
กระบวนการผลิต ข้ันตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์  

กลยุทธ์ท่ี ๓ : ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อ่ืน 
เป้าหมาย คือ มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีรูปแบบหลากหลายโดย

ควรศึกษาข้อมูลผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือ เกษตรอินทรีย์ 
คัดเลือกผลงานการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของพื้นที่ น าผลงานวิจัยมาทดลองแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เช่น โจ๊ก ข้าวผงพร้อมดื่มน้ าจมูก ส่วนผสม
ของเครื่องส าอาง เป็นต้น นอกจากนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค พัฒนารูปแบบหีบห่อ และบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบน่าสนใจ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับ
ผลติภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น ตลาดในท้องถ่ิน ตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ตลาด อตก. ห้างสรรพสินค้า และช่องทาง ผ่านตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น 

๕. หมู่บ้ำนปลำยน  ำ: บ้ำนม่วงไข่ (ในบริเวณป่ำสวนธรรม) ต ำบลกระจำย อ ำเภอป่ำติ ว  

จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาและเรียนรูวิถีชีวิต และน ามาวิเคราะหแบบ SWOT Analysis สรุปไดดังนี้จุด
แข็ง ไดแก การมีธรรมะเปนตัวน า มีผูน าที่เห็นแกประโยชนสวนรวม มีศีล ๕ เปนจุดเช่ือมโยงจิตใจ มีบุคลากร
ที่ท างานดวยจิตสาธารณะ ยึดมั่นในอุดมการณ จุดออน ไดแก การขาดแคลนแรงงาน ขาดการมีสวนรวม 
คนรุนใหมและการสานตองาน มีภาระหนี้สิน ความไมพรอมของอุปกรณเครื่องมือในการด าเนินงาน ขาดความ
เช่ียวชาญดานการบริหาร รวมทั้งไมมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน โอกาส ไดแก จังหวัดยโสธรมีนโยบาย 
สงเสริมเกษตรอินทรีย กระแสการบริโภคอาหารสุขภาพที่เพิ่มสูงข้ึน มีสื่อสาธารณะรวมประชาสัมพันธ
สนับสนุนและมีความนาเช่ือถือและมาตรฐานรับรอง อุปสรรค จึงมีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเกษตร
อินทรียในจังหวัดยโสธรและภาพรวมของประเทศ มีดังนี้  
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๑) รานอาหารเกษตรอินทรีย์ Rice Café  
๒) การเพิ่มชองทางการตลาด  
๓) การสรางตราสินคา (Branding) ขาวอินทรียยโสธร  
4.) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
5) ศูนย์การเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ 
และมีข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมเฉพาะ ส าหรับกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม ดังนี้ 
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานท างานใช้เงินลงทุนน้อย 
2) โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 
3) โครงการปรับปรุงกระบวนงานและการท างาน 

๖. หมู่บ้ำนปลำยน  ำ: บ้ำนโนนยำง ต ำบลก ำแมด อ ำเภอกุดชมุ  

จากการศึกษา กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนยางมีความเข้มแข็งด้านกระบวนการผลิต เพราะมีเครือข่าย และ
ปราชญ์ชาวบ้านที่ส่งเสริม และให้ความรู้แก่สมาชิก ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จาก
ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) แต่หากมองในแง่ของการส่งเสริมการตลาดและการจัดจ าหน่าย 
กลุ่มเกษตรกรยังประสบปัญหาด้านต่างๆ อาทิ ปัญหาการสนับสนุนของภาครัฐที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของเกษตรกร ท าให้ขาดความเช่ือมโยงเชิงลึกระหว่างภาครัฐ และกลุ่มเกษตรกร ปัญหาการ  ขาดตอนใน
กระบวนการสร้างความรู้ เช่น ข้อมูลโภชนาการ ข้อดี และข้อด้อยของข้าวแต่ละสายพันธ์ุ ส่งผลให้ไม่สามารถ
ท าการตลาดแบบเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อดึงดูดผู้บริโภค ปัญหาขาดความสมดุลทางกลไกการตลาด ท าให้ไม่
สามารถก าหนดราคาเองได้ ปัญหาการขาดเงินทุนส ารองในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก และปัญหากลุ่ม
ผู้บริโภคของข้าวอินทรีย์บ้านโนนยางเป็นกลุ่มใหญ่ไม่กระจายตัว จึงมีความเสี่ยงต่อการจ าหน่ายหากสูญเสีย
ลูกค้ากลุ่มนี้ไป ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดแนวคิดในการจัดท าโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพ และ
ช่องทางการจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ โดยได้ก าหนดเป้าหมายของกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพการตลาดไว้ ๕ 
เป้าหมาย ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้  

เป้าหมายที่ ๑ : เพื่อสร้างกระแสการบริโภค และเพิ่มความหลากหลายของผู้บริโภค   
เป้าหมายที่ ๒ : เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย    
เป้าหมายที่ ๓ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และเครือข่าย   
เป้าหมายที่ ๔: ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ 
เป้าหมายที่ ๕: พัฒนารูปแบบการบริหารกลุ่มเกษตรอินทรีย์  
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กิตติกรรมประกำศ 

 ในการจัดท ารายการศึกษากลุ่ม (Group Project) เป็นไปตามหลักวิชาการจัดการโครงการ (Project 
Management) โดยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22 ทั้ง 6 
กลุ่ม ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดยโสธร ซึ่งมีช่ือเสียงด้านการเกษตรอินทรีย์ เพื่อท าการศึกษาและเก็บข้อมูลมา
วิเคราะห์พร้อมทั้งเลือกประเด็นที่จะจัดท าโครงการในหมู่บ้านตามลักษณะต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  โดย
ได้รับค าแนะน าที่ดีเสมอจากท่านอาจารย์วรภา ชัยเลิศวณิชกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ สละเวลาให้ความรู้ที่
ประโยชน์ในการน าเสนอโครงการ 

 ผู้เข้ารับการอบรมฯ ยังได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ท่านบุญธรรม เลิศสุขีเกษม       
ช่วยสนับสนุนการศึกษากลุ่ม ทั้งการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และดูแลการเก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดยโสธร 
รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ให้ความรู้และ
ประสานงานช่วยเหลือการเก็บข้อมูลของทุกกลุ่มเป็นอย่างดี 

 นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ยังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ ความร่วมมือ และ
ค าแนะน าจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ผู้น าเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้านดวน ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอค้อวัง ,      
บ้านโนนทรายงาม ต าบลหนองคู อ าเภอเมือง, บ้านค าครตา ต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล , บ้านกุดแข่ด่อน 
ต าบลกุดเชียงหมี อ าเภอเลิงนกทา, บา้นม่วงไข่ (ในบริเวณป่าสวนธรรม) ต าบลกระจาย อ าเภอป่าต้ิว และบ้าน
โนนยาง ต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ได้ให้โอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน
เกษตรอินทรีย์จากพื้นที่จริง ซึ่งมีคุณค่ามากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นอย่างยิ่ง 

คณะผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในระบบราชการไทย (NWL) รุ่น ๒๒ ซึ่งสนับสนุนให้คณะผู้ศึกษาได้มีโอกาสเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยในครั้งนี้ 

ท้ายที่สุดนี้คณะผู้ศึกษาขอขอบพระคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส านักงานก.พ. ทุกท่านที่ช่วย
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ศึกษาตลอดช่วงเวลาการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูน้ าคลืน่ลกูใหม่
ในระบบราชการไทย (NWL) รุ่น๒๒ เป็นอย่างดีย่ิง 
 

คณะผู้จัดท า 
ผู้เข้ารบัอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ 

ในระบบราชการไทยรุ่น ๒๒ 
18 เมษายน ๒๕๖๐ 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 
 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22 มีหลักการส าคัญ คือ การจัดให้
ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (Action Learning) โดยยึดวิชาการบริหารจัดการโครงการ 
(Project Management) เป็นแกนหลักให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ มีกระบวนการคิดและแนวทางในการจัดท าโครงการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีประสบการณ์ใน
การท างานโครงการด้วยหลักการทรงงานในพระราชด าริ  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อการพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถน าไปปรับใช้ในการท างานให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 หลักสูตรดังกล่าวได้ก าหนดวัตถุประสงค์ส าคัญของการศึกษากลุ่ม (Group Project) เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ 1) น าความรู้ภาควิชาการเรื่องการบริหารจัดการโครงการมาใช้ในการจัดท าโครงการในพื้นที่
จริงที่ก าหนดได้อย่างถูกต้องตามหลักการและข้ันตอน 2) จัดท าข้อเสนอโครงการที่สะท้อนถึงการน าสิ่งที่ได้
เรียนรู้ อันได้แก่ กระบวนการวิธีคิดวิเคราะห์ นวัตกรรม ดิจิทัล และเทคโนโลยี มาใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ เป็น
ระบบบนพื้นฐานของบริบทและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  และเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และ 
3) จัดท าข้อเสนอโครงการที่เป็นลักษณะโครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยหลักสูตรได้ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการท างานเพื่อการจัดท าโครงการเป็นกจิกรรม
การศึกษากลุ่ม (Group Project) ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ซึ่งมีช่ือเสียงด้านการเกษตรอินทรีย์ และก าหนด
หมู่บ้านที่จะท าการศึกษากลุ่ม (Group Project) ด้านเกษตรอินทรีย์ แบ่งออกเป็นหมู่บ้านต้นน้ า (กระบวนการ
ผลิต) หมู่บ้านกลางน้ า (กระบวนการแปรรูป) และหมู่บ้านปลายน้ า(กระบวนการตลาด) รวม 6 หมู่บ้าน 
ส าหรับผู้เข้าอบรม 6 กลุ่ม ซึ่งมีจุดเน้นในการศึกษาแตกต่างกัน กล่าวคือ หมู่บ้านต้นน้ าจะเน้นการขยายพื้นที่
เกษตรอินทรีย์ การเกษตรระยะปรับเปลี่ยน การเพิ่มผลผลิต การเกษตรนอกฤดูเก็บเกี่ยวในพื้นที่เกษตรอินทรยี์ 
และนวัตกรรมการผลิต หมู่บ้านกลางน้ าจะเน้นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ 
และการแปรรูปผลผลิต และหมู่บ้านปลายน้ าจะเน้นการส่งเสริมการตลาด การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และการจัดการกลไกการตลาด  

 ทั้งนี้ เมื่อผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 6 กลุ่มลงพื้นที่เพื่อท าการศึกษาและเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์พร้อมทัง้เลอืก
ประเด็นที่จะจัดท าโครงการในหมู่บ้านตามลักษณะต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าแล้วจะท าการเตรียมจัดท า
ข้อเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านเป้าหมายอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทชุมชน 
หมู่บ้าน อันจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธรและยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายตอ่ไป 
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บทท่ี 2 

นโยบำยและแผนท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.1 ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ
สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 

รูปท่ี 1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 

http://www.kmutt.ac.th/pd/v2/uploads/files/Integrated%20Budget-2561%20/2.ยุทธศาสตร์
ชาติ%2020%20ปี.pdf 

 กรอบแนวทางทีส่ าคัญของยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยสรปุทั้ง 6 ด้าน มีดังต่อไปนี ้
 2.1.1 ด้านความมั่นคง 
  - เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ  ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  - ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการ เมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้าง

ความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
  - การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
  - การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
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  - การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ  

  - การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร  จัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

  - การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่ แนวระนาบมากขึ้น 

 2.1.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  - การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
  - การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง  ยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
  - การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
  - การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
  - การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง  ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
  - การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน  การพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 2.1.3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  - พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  - การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
  - ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พงึประสงค์  
  - การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี
  - การสร้างความอยู่ดีมสีุขของครอบครัวไทย 

 2.1.4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
  - สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสงัคม 
  - พัฒนาระบบบรกิารและระบบบรหิารจัดการสุขภาพ 
  - มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือ้ต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
  - สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสงัคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
  - พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนบัสนุนการพฒันา 

 2.1.5. ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
  - จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
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  - วางระบบบริหารจัดการน้ าใหม้ีประสทิธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอทุกภัย อย่างบรูณาการ  

  - การพัฒนาและใช้พลงังานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  - การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศและเมืองที่เป็น มิตรกบัสิ่งแวดล้อม  
  - การร่วมลดปญัหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  - การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 

 2.1.6. ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
  - การปรับปรงุโครงสร้าง บทบาท ภารกจิของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดทีเ่หมาะสม 
  - การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
  - การพัฒนาระบบบรหิารจัดการก าลงัคนและพฒันา บุคลากรภาครัฐ 
  - การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - การปรับปรงุกฎหมายและระเบียบต่างๆ  
  - ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
  - พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
  - ปรับปรงุการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

รูปท่ี 2 กรอบความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560- 2579)  
กับยุทธศาสตร์แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 

www.moj.go.th/attachments/20170316151756_19523.pdf 
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2.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 

สาระส าคัญของกรอบรูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติใน
ช่วงเวลา 5 ปี โดยรูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะประกอบด้วย 4 ส่วน 
ดังนี ้

ส่วนที่ 1 กรอบหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ส่วนที่ 2 การประเมินสถานะของประเทศ 
ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ส่วนที่ 5 การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

 2.2.1 วิสัยทัศน์ สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มรีายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มรีายได้สูง มีความ
มั่นคง และยั่งยืน สงัคมอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 

2.2.2 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
- กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 จากสถานะของประเทศและบริบทการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของ
การวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
 โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

-. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าข้ึน ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโล
จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) 
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ
มีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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2.2.3 เป้าหมาย 
  - การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  - การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัย

อย่างมีคุณภาพ 
  - การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  - การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  - การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

2.2.4 วางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสูส่ังคมทีม่ีความสุขอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนทีม่ีความส าคัญในการวางรากฐานการ
พัฒนาประเทศไปสูส่ังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคง มัง่ค่ัง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทัง้
เร่งสร้างสังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะ
ยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การ
สร้างความมั่นคง มั่งค่ังทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสิ่งส าคัญที่ประเทศจะต้องมี
ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกัน
อย่างเข้มแข็ง เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่
มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ในอนาคต  

2.2.5 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนำฯ ฉบับก่อนหน้า เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบนทาง
สายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม 
การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล 
และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอื่นๆ 
รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุก
วัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสร้างความเ ข้มแข็ง มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมน าไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิต
อนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
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2.3 ยุทธศำสตร์จังหวัดยโสธร 

จังหวัดยโสธรได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจน
การประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด  โดยน ามา
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม) แล้วประเมินศักยภาพการพัฒนา
ร่วมกับประเด็นการพัฒนาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐนโยบายของรัฐบาล/แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์รายสาขา ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายของประเทศ และยุทธศาสตร์ของภาค/ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แล้วสามารถ
สรุปผลวิเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564) และคณะกรรมการ
บริหารงานแบบบูรณาการจังหวัดยโสธร (ก.บ.จ.ยส.) ได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งได้น า
แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เข้าประชุมกับทุกภาคส่วน เพื่อหารือรับฟังความ
คิดเห็น ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระรากฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ     
บูรณาการ พ.ศ. 2551 สรุปได้ดังนี้ 

2.3.1 วิสัยทัศน์ เมื่อวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหา/โอกาสการพัฒนาในส่วนที่ 2 แล้วจึงก าหนด
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2561 - 2564) ว่า “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ 
เมืองแห่งวิถีอีสำน” 

2.3.2 พันธกิจ จากวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2561 - 2564) สามารถก าหนดพันธกิจ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันด าเนินการแก้ไขปัญหา สนองความต้องการและพัฒนา
จังหวัดยโสธรให้บรรลุวิสัยทัศน ์ได ้3 พันธกิจ ดังนี้ 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์และเกษตร

ปลอดภัย ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน 
- สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่น และชัดเจนในฐานะจังหวัดที่ด ารงความเป็น

ชุมชนอีสาน โดยเน้นการรณรงค์ให้ ความส าคัญกับวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีอีสาน 
ซึ่งมีการผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อย่างกลมกลืน ขยายโอกาสด้าน
อุดมศึกษาในจังหวัด 

- ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อท าให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 ยุทธศำสตร์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัด 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพและสถานการณ์แวดล้อมเพื่อก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
สามารถน ามาก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ซึ่ง 
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ก.บ.จ.ยส. และผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดยโสธรได้ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญแล้ว สรุป
ได้ดังนี ้
ล าดับที ่1. ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1 ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
ล าดับที ่2. ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2 ส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การ

ท่องเที่ยว 
ล าดับที่ 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง

ของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ล าดับที ่4. ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ และ
โครงการหลักภายใต้กลยทุธ์ 

 2.4.1 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1: ส่งเสริมกำรเกษตรอินทรีย์ครบวงจร และได้มำตรฐำน 
- เป้าประสงค์ “ผลผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มาตรฐานและเพิม่มลูค่า” 
- ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1) พื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิม่ขึ้น (25,000 ไร่/ป)ี 
2) จ านวนสินค้าและผลิตภัณฑเ์กษตรอินทรียท์ี่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน (4 ชนิด) 
3) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของมลูค่าการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 3.5/ป)ี 

- กลยุทธ์ 
1) สร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2) ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เต็มศักยภาพ 
3) เพิ่มความสามารถในการรับซื้อและส่งเสริมการแปรรูป เพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตร

อินทรีย ์
4) เพิ่มตลาดและช่องทางการจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 

2.4.2 ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 : ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และกำรค้ำ กำรท่องเท่ียว 
- เป้าประสงค์ “ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มข้ึน” 
- ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5/ป)ี 
2) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของมลูค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (ร้อยละ 4/ปี) 

- กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมและพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน 
2) ส่งเสริมและพัฒนาภูมปิัญญาท้องถ่ินสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3) ยกระดับและพฒันาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวและการบรกิาร 
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2.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภำพชีวิต เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมมั่นคง 
ของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
- เป้าประสงค์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย” 
- ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละของเดก็และเยาวชนได้รับการเรียนรู้พฒันาทักษะชีวิตความตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ข้ันพื้นฐาน (ร้อยละ 95 ต่อปี) 

2) จ านวนหมูบ่้าน/ชุมชนมีแหลง่เรียนรู้/ชุมชนต้นแบบยโสธรโมเดล (เพิ่มข้ึนปลีะ 36 
หมู่บ้าน/ป)ี 

3) ร้อยละของครัวเรือนยากจนทีม่ีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 30,000 บาท/คน/ป ี(ร้อยละ 
95 ต่อปี) 

4) จ านวน อปท. ที่ได้จัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน (ดูแลสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส) (เพิม่ขึ้น 
10 แห่ง) 

5) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของสถานพยาบาลที่ได้รบัการรับรองคุณภาพ HA 
6) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของค่าเฉลี่ย O-Net ม.๓ (ร้อยละ3.5/ป)ี 
7) ร้อยละของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มปีัญหายาเสพติด (เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 2.5/ป)ี 
8) จ านวนร้อยละทีล่ดลงของการเกิดอุบัตเิหตุทางท้องถนน/ประชากร 100,000 คน 

(ลดลงรอ้ยละ 3/ป)ี 
- กลยุทธ์ 

1) ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง 
2) เพิ่มศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
3) ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
4) เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

2.4.4 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4: อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
- เป้าประสงค์ “ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมได้รบัการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิม่ขึ้น” 
- ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1) จ านวนพื้นที่ป่าไม้และที่ดินของรัฐได้รบัการปกป้องบ ารงุรักษาและปลกูต้นไม้ฟื้นฟู 
สภาพป่า (13,000 ไร่/ปี) 

2) จ านวนพื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์จากการบรหิารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ (10,000 ไร่/ปี) 
3) จ านวนพื้นที่แหล่งน้ าได้รบัการพัฒนาและมผีลผลิตสัตว์น้ าเพิ่มข้ึน (5,000 ไร่/ป)ี 
4) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของการใช้พลงังานทดแทน (ร้อยละ 0.5/ป)ี 
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- กลยุทธ์ 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
3) ยกระดบัเมืองเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิถีพลังงานทดแทน 

 



 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                         เมษายน ๒๕๖๐ 

บทท่ี 3 

จังหวัดยโสธร 
 

3.๑ ท่ีตั ง อำณำเขตและสภำพท่ัวไป1 

จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย จัดตั้งโดยคณะปฏิวัติ
ของจอมพลถนอม กิตติขจร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕    
อันให้แยกอ าเภอยโสธร อ าเภอกุดชุม อ าเภอเลิงนกทา อ าเภอค าเข่ือนแก้ว อ าเภอมหาชนะชัย และ
อ าเภอป่าติ้ว ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี แล้วรวมกันตั้งเป็นจังหวัดยโสธร และมีผลใช้บังคับตั้งแต่  
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๑๕ สืบไป โดยมีนายชัยทัต สุนทรพิพิธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรคนแรก  

จังหวัดยโสธรเดิมเป็นหมู่บ้านเรียกว่า บ้านสิงห์ท่า ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๕๗ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัยทรงยกฐานะเป็นเมืองยโสธร มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ข้ึนตรงต่อกรุงเทพมหานครถึง 
พ.ศ. ๒๔๔๓ รวมเข้าอยู่ในบริเวณอุบลราชธานีจนถึง พ.ศ. ๒๔๕๐ เมื่อยุบบริเวณอุบลราชธานี จัดตั้ง
เป็นจังหวัดอุบลราชธานี จึงเป็นอ าเภอในจังหวัดอุบลราชธานี กระทั่งมีประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าว 

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอำกำศตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระหว่างเส้นแวงที่ 
๑๐๔และ ๑๐๕องศาตะวันออก และเส้นรุ้งที่ ๑๕ และ ๑๖ องศาเหนือมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว 
ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ ๕๓๑กิโลเมตร (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑, ๒, 
๒๐๒) อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานีศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ) มีพื้นที่ ๔,๑๖๑.๔๔๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๖๐๐,๙๐๒.๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๑ 
ของพื้นที่ทั่วประเทศ (๓๒๑ ล้านไร่) และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๙ ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดลักษณะ         
ภูมิประเทศและภูมิอากาศของจังหวัดยโสธร  พื้นที่มีลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวันตกลงไปทาง       
ทิศตะวันออก พื้นที่ทางตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่นมีสภาพเป็นป่าและมี
แหล่งน้ าขนาดกลาง ได้แก่ ห้วยลิงโจน ห้วยสะแบก ล าโพง ล าเซบายส่วนพื้นที่ทางตอนกลางและ    
ตอนใต้ เป็นที่ราบลุ่มต่ าสลับกับสันดินริมน้ า มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ได้แก่ แม่น้ าชี และขนาดกลาง ได้แก่     
ล าน้ ายังล าทวน ไหลผ่าน มีหนอง บึง ล าห้วย และแหล่งน้ าขนาดเล็กอยู่ทั่วไปลักษณะดินส่วนมากเป็น
ดินทรายและดินเค็ม ส าหรับภูมิอากาศ จังหวัดยโสธรมี๓ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาวความช้ืน
สัมพัทธ์ เฉลี่ยเท่ากับ ๗๑.๑% อุณหภูมิสูงสุด ๔๓ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด ๑๑องศาเซลเซียส 
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในรอบ ๕ปี (๒๕๕๒ – ๒๕๕๖) เฉลี่ย ๑,๖๐๐ ม.ม. ต่อปี  

 

 
                                                             
1ที่มา : เว็บไซต์ส านักงานจังหวัดยโสธร http://www.yasothon.go.th 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%97%E0%B9%90_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%96_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%91%E0%B9%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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รูปท่ี 3  แสดงที่ตั้งและขอบเขตของจังหวัดยโสธร 
 

  
 

ตำรำงท่ี 1 แสดงช่ืออ าเภอ และขนาดของแต่ละอ าเภอในจงัหวัดยโสธร 

ที่ อ ำเภอ 
พื นที ่

ระยะทำง (กม.) 
ไร ่ ตร.กม. 

๑ เมืองยโสธร ๓๖๑,๓๗๕ ๕๗๘.๒๐๐ -  

๒ เลิงนกทา ๕๘๙,๒๕๐ ๙๔๒.๘๐๐ ๖๙ 

๓ ค าเขื่อนแก้ว ๓๙๙,๐๐๐ ๖๓๘.๔๐๐ ๒๓ 

๔ มหาชนะชัย ๒๘๔,๕๔๒.๕ ๔๕๕.๒๖๘ ๔๑ 

๕ กุดชุม ๓๔๐,๐๐๐ ๕๔๔.๐๐๐ ๓๗ 

๖ ป่าติ้ว ๑๙๒,๕๐๐ ๓๐๘.๐๐๐ ๒๘ 

๗ ค้อวัง ๙๓,๗๕๐ ๑๕๐.๐๐๐ ๗๐ 

๘ ทรายมูล ๑๗๐,๔๘๕ ๒๗๒.๗๗๖ ๑๘ 

๙ ไทยเจริญ ๑๗๐,๐๐๐ ๒๗๒.๐๐๐ ๕๐ 

รวม ๒,๖๐๐,๙๐๒.๕ ๔,๑๖๑.๔๔๔   

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดยโสธร  
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3.๒ ข้อมูลกำรปกครอง และประชำกร 

3.2.1 อาณาเขต จังหวัดยโสธรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี ้
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับจงัหวัดรอ้ยเอ็ดและมุกดาหาร 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับจงัหวัดอ านาจเจริญและอบุลราชธานี 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับจงัหวัดศรสีะเกษ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับจงัหวัดรอ้ยเอ็ด 

3.2.2 การปกครองท้องที่ และการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ อ าเภอ ๗๘ ต าบล ๘๘๕ หมู่บ้านประกอบด้วย 

อ าเภอเมืองยโสธร อ าเภอเลิงนกทา อ าเภอไทยเจริญ อ าเภอกุดชุม อ าเภอทรายมูล อ าเภอ    
ป่าต้ิวอ าเภอค าเข่ือนแก้ว อ าเภอมหาชนะชัย และอ าเภอค้อวัง การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดยโสธรมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๓ รูปแบบจ านวน ๘๘ แห่ง แยกเป็นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลต าบล ๒๓ แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ๖๓ แห่ง 

 จังหวัดยโสธรมีส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัดจ านวน ๓๒ แห่งส่วนราชการส่วนกลาง     
ที่มีที่ตั้งท าการอยู่ในจังหวัดจ านวน ๓๖ แห่ง รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๗ แห่ง องค์กรพัฒนาเอกชนใน
จังหวัดจังหวัดยโสธรมีองค์กรเอกชนในหลายลักษณะเพื่อพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพ ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม สโมสร ชมรม และกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งองค์กรที่เด่นชัด และมีบทบาท 
เช่น หอการค้าจังหวัดยโสธร สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัด
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด มูลนิธิรวมสามัคคีและกลุ่มอาชีพในพื้นที่ที่เป็น
องค์กรพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอาทิ กลุ่มเกษตรกรท านานาโส่ อ าเภอกุดชุม 
กลุ่มเกษตรกรท านาบากเรืออ าเภอมหาชนะชัย กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติยั่งยืน อ าเภอค้อวัง ซึ่ง
จะผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยและอินทรีย์ส่งต่างประเทศและมีกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปต่างๆ 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงข้อมูลจ านวนการปกครองท้องที่ และการปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละอ าเภอในจังหวัดยโสธร 

ท่ี อ ำเภอ 
จ ำนวน 

ต ำบล หมู่บ้ำน อบจ. เทศบำลนคร เทศบำลเมือง เทศบำลต ำบล อบต. 

๑ เมืองยโสธร ๑๗ ๑๙๐ ๑ - ๑ ๕ ๑๒ 

๒ เลิงนกทา ๑๐ ๑๔๕ - - - ๙ ๓ 

๓ ค าเข่ือนแก้ว ๑๓ ๑๑๕ - - - ๒ ๑๒ 

๔ มหาชนะชัย ๑๐ ๑๐๓ - - - ๑ ๑๐ 

๕ กุดชุม ๙ ๑๒๘ - - - ๑ ๙ 

๖ ป่าต้ิว ๕ ๕๗ - - - ๑ ๕ 

๗ ค้อวัง ๔ ๔๕ - - - ๑ ๔ 

๘ ทรายมลู ๕ ๕๔ - - - ๒ ๔ 

๙ ไทยเจริญ ๕ ๔๘ - - - ๑ ๔ 

 
รวม ๗๘ ๘๘๕ ๑ - ๑ ๒๓ ๖๓ 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดยโสธร 
 

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

ตำรำงท่ี 3 ข้อมูลประชากรแยกตามเพศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ 

ท่ี พ.ศ. เพศชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) หมำยเหต ุ

๑ ๒๕๕๔ ๒๗๐,๓๐๖ ๒๖๘,๕๔๗ ๕๓๘,๘๕๓   

๒ ๒๕๕๕ ๒๗๐,๙๗๓ ๒๖๙,๒๙๔ ๕๔๐,๒๖๗   

๓ ๒๕๕๖ ๒๗๑,๐๘๒ ๒๖๙,๓๐๑ ๕๔๐,๓๘๓   

๔ ๒๕๕๗ ๒๗๑,๑๖๓ ๒๖๙,๐๔๘ ๕๔๐,๒๑๑   

๕ ๒๕๕๘ ๒๗๑,๑๐๙ ๒๖๙,๐๗๓ ๕๔๐,๑๘๒   

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

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดยโสธร 
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ตำรำงท่ี 4 ข้อมูลประชากรและจ านวนครัวเรอืนแยกตามอ าเภอ 

ท่ี อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน ครัวเรือน 
จ ำนวนประชำกร 

ชำย หญิง รวม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.๓ ข้อมูลเศรษฐกิจ 

3.3.1 ด้านการค้า: มีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ มีผู้จดทะเบียน   
นิติบุคคล ๙๔๖ ราย การค้าของจังหวัดยโสธรโดยเฉพาะการค้าข้าวมีหนาแน่นที่ชุมชนเทศบาล
เมืองยโสธร เทศบาลต าบลกุดชุมพัฒนา เทศบาลต าบลเลิงนกทา เทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว 
สินค้าที่มีช่ือเสียง ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ หมอนขวานผ้าขิดผ้าไหมลายลูกหวาย ผ้าไทยท้องถ่ิน
ปลาส้ม ถ่ัวลิสง ก่องข้าว โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ 
๑,๐๘๑,๔๓๓,๒๕๖ บาท 

3.3.2 ด้านการบริการ: มีธนาคารพาณิชย์ ๒๐ แห่ง ป ี๒๕๕๙ (ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) เงินฝาก
กระแสรายวัน ฝากประจ า ฝากออมทรัพย์ ๑๒,๔๖๒ ล้านบาท เงินให้สินเช่ือ ๑๘,๔๙๔ ล้าน
บาท 

3.3.3 ด้านสาธารณูปโภค: มีบริการไฟฟ้าและประปาที่ดี ไปรษณียภัณฑ์ขนส่งทางบก และในอนาคต
ระยะต่อไปจังหวัดจะมีทางรถไฟผ่านพื้นที่อ าเภอเลิงนกทาและการพัฒนา/ผลักดันให้สนามบิน
เลิงนกทาเป็นสนามบินพาณิชย์ 
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3.3.4 ด้านการท่องเที่ยว: มีโรงแรม ๙๗ แห่ง จ านวน ๑,๗๗๓ ห้องพักส่วนรายได้จากการท่องเที่ยว
พบว่าจ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ มีจ านวนเพิ่มข้ึน โดยในปี ๒๕๕๔ มี
จ านวน ๔๓๓,๖๕๒คน เพิ่มข้ึนเป็น ๕๑๓,๒๔๔ คน ในปี ๒๕๕๘ และรายได้จากการท่องเที่ยวมี
จ านวนเพิ่มข้ึนด้วยเช่นกัน โดยในปี ๒๕๕๔ มีรายได้ ๔๙๒.๙๕ ล้านบาท และในปี ๒๕๕๘ 
เพิ่มข้ึนเป็น ๖๐๙.๑๘ ล้านบาท 

3.3.5 ด้านการประกอบอาชีพ: ประชากรในจังหวัดยโสธรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม 
(เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง) มีจ านวน ๑๕๒,๘๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๖ 
ของผู้มีงานทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม ขณะที่นอกภาคเกษตรกรรมมี
จ านวน ๙๑,๘๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๔ โดยด้านการขายส่งและการขายปลีกมีจ านวน
มากที่สุดรองลงมาคือด้านการก่อสร้าง และด้านกิจกรรมโรงแรมและอาหาร ตามล าดับ (ข้อมูล 
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

จังหวัดยโสธรมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือ หมอนขิด 
ผลิตภัณฑ์จักสาน และผ้าย้อมสีธรรมชาติ ส่วนประเภทอาหาร ได้แก่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์      
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี และปลาส้มยโสธรอันเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยมีผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จ านวน ๙๐๗ ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ ปี 
๒๕๕๙) และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับความนิยมและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกและจังหวัด
ยโสธรโดยเฉพาะหมอนขวานผ้าขิดที่บ้านศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จ านวน  ๗๑ ราย มีการส่งไป
จ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีจ าหน่ายในท้องถ่ินและ
ภายในประเทศซึ่งมีก าลังผลิตไม่มากนักและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกในชุมชน ได้แก่
ผลิตภัณฑ์จักสาน ไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย เครื่องทองเหลือง แกะสลักไม้ ปลา
ส้ม ไก่ย่างบ้านแคน, ลอดช่อง, เนื้อโคขุน, ไข่ไก่อินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จากถ่ัวลิสงเป็นต้นโดย
ผลิตภัณฑ์ชุมชุนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มีแนวโน้มเพิ่มจ านวน
สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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บทท่ี 4 

หลักกำรเกษตรอินทรีย์ 

 

การท าการเกษตรโดยทั่วไปมีการใช้สารเคมีในระบบการผลิตทั้งในรูปของ ปุ๋ยเคมี ยาก าจัดศัตรูพืช 
ฮอร์โมน และอื่นๆ เกษตรเคมีแม้จะให้ผลผลิตต่อไร่สูง แต่ก่อผลเสียต่อสุขภำพของผู้ผลิต ผู้บริโภค และ
อันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ต้นทุนที่สูงข้ึนด้วย เพราะปุ๋ยเคมี รวมทั้งสารเคมีต่าง ๆ ท าให้ดินและ
สภาพแวดล้อมเสียหาย เมื่อใช้ไปหลายปีต้องใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชจ านวนมากข้ึนตามล าดับ  จึงท าให้
เกษตรกรเป็นหนี้เพิ่มข้ึน อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาทางการเกษตรมาก เช่น เกิดปัญหาโรคและแมลงระบาดท า
ให้เกิดความยุ่งยากในการป้องกันและก าจัดสภาพแวดล้อมถูกท าลายเสียหายจนยากที่จะเยียวยาให้กลับคืนมา
ดังเดิม ผลผลิตมีสารเคมีปนเปื้อนเกินปริมาณที่ก าหนดท าให้เกิดพิษภัยต่อผู้บริโภคเป็นต้น  

เกษตรอินทรีย์ได้รับการบันทึกว่าเกิดข้ึนครั้งแรกๆ ในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๓๐ ถึง ๑๙๔๐ หรือประมาณ 
๖๐ ถึง ๘๐ ปีมาแล้ว ในประเทศพัฒนาแล้วทางตะวันตก รวมทั้งประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นผลมาจากผลการ
ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการดิน (soil management) ของนักวิทยาศาสตร์หลายท่านที่ได้ท าการศึกษาในช่วง
ก่อนหน้านั้นไม่นาน ท าให้เกิดความเข้าใจและเห็นความส าคัญของพลังงานคาร์บอนอินทรีย์ (organic carbon 
energy) ที่ท าให้จุลชีพในดินสามารถด ารงชีพอยู่ได้ ส่งผลให้ดินไม่เสื่อมสภาพ ซึ่งระบบนิเวศดังกล่าวเป็น
สภาวะที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชและสามารถสร้างผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง หรือพืชที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม ลดมลภาวะต่อพื้นที่เพาะปลูกและระบบนิเวศ 
ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ผลิต ผู้บริโภค 

๔.๑. เกษตรอินทรีย์คืออะไร  

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ สังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้
ความหมายของเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า  

“เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) คือ ระบบกำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตรแบบองค์รวม ท่ี
เกื อหนุนต่อระบบนิเวศ วงจรชีวภำพ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยเน้นกำรใช้วัสดุ
ธรรมชำติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบท่ีได้จำกกำรสังเครำะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ท่ีได้มำจำกกำร
ดัดแปรพันธุกรรม (Genetic Modification) หรือ พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มีกำร
จัดกำรกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นกำรแปรรูปด้วยควำมระมัดระวัง เพ่ือรักษำสภำพกำรเป็นเกษตร
อินทรีย์ และคุณภำพท่ีส ำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั นตอน” 

ปัจจุบัน นอกเหนือจาก “เกษตรอินทรีย์” ที่เป็นเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยของสินค้าเกษตรที่มี
อยู่ในท้องตลาดแล้ว เรายังอาจได้ยินมำตรฐำน สินค้ำเกษตรอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะคล้ำยกัน ซึ่งอำจท ำให้
เกิดควำมสับสนแก่ผู้บริโภคถึงควำมเหมือนหรือแตกต่ำงกับสินค้ำ เกษตรอินทรีย์ได้ เช่น ผักปลอด
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สำรพิษ ผักไร้สำร ผักอนำมัย เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจคุณลักษณะหรือข้อก าหนดในการผลิตสินค้าเกษตร
ดังกล่าว จึงแสดงรายการเปรียบเทียบไว้ดังตารางนี้  

ตำรำงท่ี 5 เปรียบเทียบคุณลกัษณะหรือข้อก าหนดในการผลิตสินค้าเกษตร 

สินค้ำเกษตร/มำตรฐำน 
สำรเคมี 

ยำฆ่ำแมลง ปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนเร่ง พืชตัดแต่งพันธุกรรม 

ผักเกษตรอินทรีย์ ห้ามใช้ ห้ามใช้ ห้ามใช้ ห้ามใช้ 

ผักปลอดสารพิษ/ผักอนามัย ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ 

ไฮโดรโพนิกส์ ไม่บังคับ ใช้ได้ ใช้ได้ ห้ามใช้ 

ผักไร้สาร ห้ามใช้ ห้ามใช้ ห้ามใช้ ไม่ระบุ 

ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ กระทรวงพาณิชย์ http://www.organic.moc.go.th 

ทั้งนี้มาตรฐานที่แตกต่างกันของสินค้าเกษตรดังกล่าวเป็นไปตามหน่วยงานที่รับผิดชอบให้การรับรองที่
ต่างกัน 

๔.๒. หลักกำรของเกษตรอินทรีย์ 

หลักการเกษตรอินทรีย์ที่ยอมรับกันทั่วไปคือ หลักการที่ก าหนดโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ 
(International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM) ซึ่งเกิดจากการระดม
ความคิดเห็นนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ ด้านเกษตรอินทรีย์โดยตรงจากทั่วโลก ที่
ประชุมใหญ่สหพันธ์ฯ ได้ลงมติรับรองหลักการเกษตรอินทรีย์ที่ประกอบด้วย ๔มิติ คือ สุขภาพ
นิเวศวิทยาความเป็นธรรม และการดูแลเอาใจใส่ (health, ecology, fairness and care) มี
รายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

(ก)  มิติด้ำนสุขภำพ“เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องด ำรงไว้และสร้ำงเสริมสุขภำพของดิน พืช สัตว์ มนุษย์ 
และโลกอย่ำงเป็นองค์รวม ไม่สำมำรถแบ่งแยกได้” 

(ข) มิติด้ำนนิเวศวิทยำ“เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องตั้ง อยู่บนรำกฐำนของระบบนิเวศและวัฏจักรที่มี
ชีวิต โดยกำรท ำงำนร่วมกับมัน เลียนแบบวิถีทำงธรรมชำติ และช่วยด ำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและวัฏ
จักรที่มีชีวิตดังกล่ำว” 

(ค) มิติด้ำนควำมเป็นธรรม “เกษตรอินทรีย์ควรด ำเนินอยู่บนควำมสัมพันธ์ที่มีควำมเป็นธรรม
ระหว่ำงสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปและโอกำสในกำรด ำเนินชีวิต” 

http://www.organic.moc.go.th/
http://www.ifoam.org/
http://www.greennet.or.th/article/1006#health
http://www.greennet.or.th/article/1006#health
http://www.greennet.or.th/article/1006#health
http://www.greennet.or.th/article/1006#fair
http://www.greennet.or.th/article/1006#care
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(ง) มิติด้ำนกำรดูแลเอำใจใส่“กำรบริหำรจัดกำรเกษตรอินทรีย์ควรจะต้องด ำเนินกำรอย่ำง
ระมัดระวังและรับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภำพและควำมเป็นอยู่ของผู้คนทั้งในปัจจุบันและ
อนำคต รวมทั้งสภำพแวดล้อมโดยรวมด้วย” 

๔.๓. หน่วยงำนรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ของไทย 

เกษตรอินทรีย์ประกอบด้วยกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรและผลิตผลิตผลที่หลากหลาย ได้แก่ การ
เพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นต้น จึงมีการก าหนดมาตรฐานจ าแนกตาม
ชนิดของผลิตผลที่ผลิตจากฟาร์มเกษตรอินทรีย์ เช่น มาตรฐานข้าวอินทรีย์ ผักอินทรีย์ ปลาสลิดอินทรีย์ 
เป็นต้น นอกจากนี ้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยังสามารถแบ่งออกได้ตามระบบการก าหนดมาตรฐานหรือ
หน่วย งานผู้ให้การรับรองมาตรฐานซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐบาลประเทศต่างๆ เช่น สหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ หรือหน่วยงานเอกชนระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับระดับสากล 
เช่น สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) 

ส าหรับประเทศไทย มีส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบงานด้านเกษตรอินทรีย์ (Accreditation Body : AB) 
ให้กับหน่วยงานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยดังกล่าว รวมทั้งตรวจรับรองให้กับหน่วยงานรับรอง
สินค้าเกษตรอินทรีย์ของต่างชาติที่ต้องการเข้ามาด าเนินการในประเทศไทยอีกด้วย  เพื่อให้มั่นใจถึง
คุณสมบัติของหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับรองสินค้าเกษตร อินทรีย์ที่ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันในประเทศ
ไทย 

ส าหรับจังหวัดยโสธร ได้มีการประกาศเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโ สธรข้ันพื้นฐาน (Yasothon 
Basic Organic Standard :Yaso BOS) เพื่อส่งเสริมขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์และจ านวนเกษตรกรผู้ท า
เกษตรอินทรีย์ให้เพิ่มข้ึนมากข้ึน โดยคาดว่าจะมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึนจาก ๗๙,๐๐๐ไร่ ในปี 
๒๕๕๙ เป็น ๑๒๔,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๖๑  ซึ่งการจัดท ามาตรฐานดังกล่าวเป็นการน าระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วมหรือระบบ PGS (Participation Guarantee System) ที่มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่าและ
เหมาะสมกับเกษตรกรผู้ผลิตรายย่อยและกับผลผลิตที่มุ่งจ าหน่ายตลาดในท้องถ่ินหรือตลาด
ภายในประเทศมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร (Yasothon Model)  โดยมี
ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

๔.๓.๑. เกษตรกร  
๑) มีความสมัครใจและแสดงความมุ่งมั่นที่จะท าการเกษตรอินทรีย์ 
๒) มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อชุมชน ส่วนร่วม 
๓) มีความประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม ไม่หมกมุ่นอบายมุข 
๔) เอาใจใส่ในการดูแลสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติ 
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๔.๓.๒. กระบวนการผลิต 
๑) พื้นที่เพาะปลูก 

๑.๑) แปลงเพาะปลูกต้องอยู่ห่างจากแหล่งก่อเกิดมลพิษ ดังต่อไปนี้ ห่างจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ถนนที่รถสัญจรไปมาไม่ต่ ากว่า ๓ เมตร บ่อขยะ 

๑.๒) กรณีที่พื้นที่ข้างเคียงแปลงเพาะปลูกมีการฉีดพ่นสารเคมี เกษตรกรต้องปลูกพืชที่
เป็นแนวกันชนที่มีความสูงในแปลงเคมี และต้องเป็นพืชคนละชนิดกับพืชที่
เกษตรกรปลูก 

๑.๓) ห้ามเผ่าท าลายเศษพืชอินทรียวัตถุในพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่จ าเป็น ยกเว้น การท า
เฉพาะจุดเพื่อท าลายศัตรูพืช ศัตรูสัตว์เท่านั้น ไม่เผาต่อซังข้าว  

๒) ระยะเวลาการปรับเปลี่ยนมีระยะปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยเลิกใช้สารเคมีมาไม่
น้อยกว่า ๑ ปีหรือตามที่ก าหนด 

๓) เมล็ดพันธ์ุ ส่วนที่ขยายพันธ์ุ 
๓.๑) ห้ามใช้ เมล็ดพันธ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธ์ุที่มาจากการใช้เทคโนโลยีดัดแปลง

พันธุกรรม ฮอร์โมนหรือสารเคมีสังเคราะห์และการฉายรังสี 
๓.๒) เมล็ดพันธ์ท่อนพันธ์ต้องมาจากระบบการผลิตอินทรีย์ หากหาไม่ได้ต้องมีวิธีการ

จัดการที่เหมาะสมก่อนการน ามาใช้ และต้องผ่านการตรวจรับรองของผู้ตรวจ
ประเมิน  

๔) ปุ๋ยและการก าจัดศัตรูพืช 
๔.๑) ห้ามการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีสังเคราะห์ทุกกรณีตลอดห่วงโซ่การผลิต เช่น ปุย๋เคม ี

ยาก าจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าหอย ยาแผนปัจจุบันส าหรับสัตว์เร่งการ
เจริญเติบโตฮอร์โมนและสารสังเคราะห์ในกระบวนการแปรรูป  

๔.๒) ห้าม การใช้มูลสัตว์สดหรือที่ยังไม่ย่อยสลาย และพืชอาหารที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน
จุลินทรีย์ก่อโรคโดยตรง ควรน ามาหมักด้วยความร้อนหรือผ่านกระบวนการย่อย
สลายจนเป็นปุ๋ยก่อนหรือใช้มูลแห้ง 

๔.๓) ห้าม การใช้มูลสัตว์จากการเลี้ยงสัตว์อุตสาหกรรมที่ใช้ยา สารเคมีปริมาณมาก และ
การเลี้ยงแบบกรงตับ 

๔.๔) มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากอินทรียวัตถุภายในฟาร์มของตนเองให้มากที่สุดเพื่อให้เกิด
การหมุนเวียนธาตุอาหารในดินอย่างต่อเนื่อง 

๔.๕) กรณีใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มูลสัตว์ สารก าจัดศัตรูพืชธรรมชาติ และอาหารสัตว์ที่มาจาก
ภายนอกจะต้องรู้แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ว่ามาจากระบบอินทรีย์ 
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๕) อุปกรณ์เครื่องมือ 
๕.๑) อุปกรณ์เครื่องมือทุกชนิดที่ใช้ร่วมกับเกษตรเคมีต้องท าความสะอาดหรือล้างก่อน

น ามาใช้ 
๕.๒) ห้ามใช้เครื่องพ่นยาเคมีปกติร่วมกันกับอินทรีย์ 
๕.๓) ห้ามใช้กระสอบปุ๋ยเคมีบรรจุผลผลิต 

๔.๓.๓. ข้ันตอนการขอรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรข้ันพื้นฐาน  
๑) เกษตรกรยื่นค าร้องขอการรับรอง 
๒) จังหวัดยโสธร แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน 
๓) คณะกรรมการการตรวจประเมิน ออกตรวจประเมินแปลงและพืชที่ขอรับรอง 
๔) หากผลการประเมินผ่านข้อก าหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการก ากับการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ยโสธรข้ันพื้นฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติให้การรับรอง 
๕) จังหวัดยโสธรออกใบรับรองและมอบตราสัญลักษณ์ให้เกษตรกรผู้ได้รับการรับรองน าไปใช้

ตามเงื่อนไขที่ก าหนด  
จากหลักเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรข้ันพื้นฐาน จะเห็นได้ว่าการท าเกษตรอินทรีย์
จะต้องท าทั้งกระบวนการตั้งแต่กรรมวิธีการผลิตที่ให้ความใส่ใจในการด าเนินการและการใช้
ปัจจัยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีรวมทั้งพันธ์ุพืชและ
สัตว์ที่มีการตัดต่อพันธุกรรม และยังจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดเก็บและแปรรปู 
ตลอดจนระบบการจัดจ าหน่ายจนถึงมือผู้บริโภค ส่งผลให้การท าการเกษตรอินทรีย์จะก่อให้เกิด
ความยั่งยืนต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรและอาชีพเกษตรกรรมสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้ ง
เกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมทั้ง
ระดับชุมชนและประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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บทท่ี 5 

กำรวิเครำะห์ Stakeholder ระดับจังหวัด 
 
5.1 ปัจจัยสภำพแวดล้อม และจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค (SWOT)  

ของเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร  

ในส่วนน้ีจะเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ
อุปสรรค (Threat) ควบคู่กับการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมด้านเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดทั้งภายใน
และภายนอก โดยใช้หลัก ของ “PEST Analysis 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Analysis) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นการวิเคราะหส์ถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัย
คุกคาม (Threats) ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน โดยอาศัยหลักการพื้นฐานและกรอบความคิดใน
การวิเคราะห์วิเคราะหส์ถานการณ์ทีม่ีอิทธิพลจากภายนอก โดยใช้หลักของ “PEST Analysis” ซึ่ง
เป็นเครื่องมือทีเ่ป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และท าความเข้าใจ "ภาพรวม" ของสภาพแวดล้อมใน
พื้นที่เชิงกลยุทธ์ โดย “PEST” ประกอบด้วย  
1) สภาพแวดล้อมด้านการเมอืง (Political Environment : P) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์นโยบายและ

กฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครฐัที่น่าจะมผีลทัง้ในเชิงบวก (โอกาส) และเชิงลบ (ภัยคุกคาม) ต่อการ
ด าเนินงาน  

2) สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment : E) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกบัการด าเนินงาน 

3) สภาพแวดล้อมทางด้านสงัคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Environment : S) ซึ่งเป็นการ
วิเคราะหส์ภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหมายรวมถึงโครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน  

4) สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technological Environment : T) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะมผีลต่อการด าเนินงาน  
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รูปท่ี 4 "ภาพรวม" ของสภาพแวดล้อมในพื้นทีเ่ชิงกลยุทธ์ โดย “PEST” 

 
 

วิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (Outside-in) ประกอบด้วย การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) และ
ภัยคุกคาม (Threats) จากสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีต่อเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร กำรวิเครำะห์
ปัจจัยภำยใน (Inside-out) ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weaknesses) จากสภาวการณ์ปัจจุบันมีต่อเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร โดยมีรายละเอียดการ
วิเคราะห์ดังตาราง และสรุปได้ดังนี้ 

5.1.1 สภำพภูมิศำสตร์จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรเพื่อท าเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ 
มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของไทย
ด้วยพื้นที่จังหวัดกว่า 2.6 ล้านไร่ และลักษณะภูมิประเทศมีความแตกต่างๆกันทั้งที่ราบสูง
สลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่นและที่ราบลุ่มต่ าสลับกับสันดินริมน้ า ส่งผลให้ชุดดินในแต่ละ
อ าเภอมีความแตกต่างๆกัน บางพื้นที่ชุดดินมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว ในขณะที่
บางพื้นที่สภาพดินมีปัญหา ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของผลผลิตต่อไร่ (yield) ในแต่ละ
พื้นที่ ระหว่าง 300-600 กิโลกรัม/ไร่ด้านแหล่งน  ำยังคงพึ่งพาแหล่งน้ าจากธรรมชาติ 
ระบบชลประทานทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กกระจายในหลายอ าเภอแต่ยังคงมี ข้อจ ากัด
การท าเกษตรอินทรีย์จึงพึ่งพาการกักเก็บน้ าธรรมชาติและน้ าบาดาล เพื่อให้เป็นระบบปดิไม่
ปนเปื้อน การที่ต้นทุนการเข้าถึงแหล่งน้ าของบางพื้นที่ค่อนข้างสูงจึงส่งผลต่อการปลูกพืช
นอกฤดูท านายังไม่สามารถสร้างรายได้เพิ่มได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5.1.2 ควำมพร้อมของเกษตรกรจังหวัดยโสธรมีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้
การท าเกษตรปลอดภัยอยู่เป็นจ านวนมาก ที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร
รายอื่นๆในขณะเดียวกันตัวเกษตรกร โดยเฉพาะสมาชิกในกลุ่มฯ ก็พร้อมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการผลิต และศึกษาระบบข้ันตอนการผลิตอินทรีย์แต่ยังคงมีเกษตรกรบางกลุ่มที่
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เหน็ว่าการท าเกษตรอินทรีย์มีความยุ่งยากและตลาดรองรับยังมีจ ากัด จึงขาดแรงจูงใจใน
การปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก 

5.1.3 ศักยภำพกำรเข้ำสู่ตลำดยโสธรมีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งผลิตและจ าหน่ายข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ กว่า 10 กลุ่ม มีผลผลิตปีละมากกว่า 20,000 ตัน ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 90 
ส่งจ าหน่ายต่างประเทศ ทั้งในยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีน ส าหรับตลาดในประเทศ 
เนื่องจากผลผลิตส่วนใหญ่ของจังหวัดยังมีลักษณะเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่าง ผลิตภัณฑ์
จากบางกลุ่มฯ จึงไม่สามารถท าตลาดในจังหวัดและในพื้นที่ใกล้เคียงได้เกิดการแข่งขันเชิง
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดด้วยกันประกอบกับช่องทางการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยังไม่หลากหลาย มีการท าการตลาดผ่านผู้ประกอบการรายใหญ่เพียง
ไม่กี่ราย เมื่อช่องทางการจัดจ าหน่ายยังมีจ ากัดส่งผลให้มีเกษตรกรที่ไม่สนใจการผลติเกษตร
อินทรีย์อย่างจริงจัง นอกจากนีข้้าวอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร ยังเป็นที่รู้จักไม่กว้างขวาวใน
ตลาดมากนักเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น เช่น ข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
สุรินทร์ อ านาจเจริญ เป็นต้น 

5.1.4 กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีในขณะที่ปัจจุบันเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) ของต่างประเทศส่งผลต่อการตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ของไทยที่ส่งออกไปจ าหน่าย แต่ส าหรับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจฯ ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจ ในการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการแปลงนาให้ได้
มาตรฐานตามข้อก าหนดของเกษตรอินทรีย์ขาดการน าองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีในด้าน
ต่างๆ เช่นการผลิต การเก็บรักษา การพัฒนา การบรรจุ มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
จริงประกอบกับการพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละ
พื้นที่ยังมีจ ากัดและได้รับการผลักดันจากภาครัฐไม่เพียงพอ 

5.1.5 กำรสนับสนุนเชิงนโยบำยจังหวัดยโสธรมียุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดที่ชัดเจน
สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของประเทศ ส่งผลต่อการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลางมายังระดับจังหวัดได้โดยง่ายการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จากระดับ
ต่างๆ ลงสู่ระดับปฏิบัติช่วยให้การด าเนินงานของผู้น าท้องถ่ินในระดับต่างๆ สะดวกรวดเร็ว
ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรที่เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาค
ส่วน ทั้งภาครัฐในการเข้าไปส่งเสริม ให้ความรู้การผลิตแบบอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง เช่ือมโยง
เครือข่าย แต่ภาครัฐบางส่วนขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขาดการ
เช่ือมโยงในเชิงลึกระหว่างภาครัฐและกลุ่มเกษตรกร การสนับสนุนต่างๆจากรัฐจึงยังไม่ตรง
ตามสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน 
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ SWOT การท าเกษตรอินทรียจ์ังหวัดยโสธร 
ปัจจัยภำยใน จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

ทรัพยากร 
(Resource) 

๑. ทรัพยากรเพื่อท าเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลาย 
๒. เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิทีม่ีคุณภาพ 
๓. มีสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานกระจายในทุกอ าเภอ  
๔. พื้นที่สงบสุขและไมม่ีภัยธรรมชาติทีรุ่นแรง 
๕. มีทุนทางวัฒนธรรม แหลง่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่

หลากหลาย มเีทศกาลท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปีเช่น ประเพณีบุญ
บั้งไฟ  

๖. เป็นแหล่งผลิตหัตถกรรมที่มีช่ือเสียง เช่น หมอนขวานผ้าขิด 

๑. แหล่งน้ าในบางพื้นที่เพื่อท าการอุปโภค บรโิภค และท าการเกษตรไม่
เพียงพอ ต้องพึ่งพาแหลง่น้ าจากธรรมชาติ  

๒. มีข้อจ ากัดด้านระบบชลประทานเชิงพื้นที่ ระบบชลประทานมีน้อย ใช้
น้ าฝนและน้ าบาดาลในการท าเกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าวได้ปีละ 1 ครั้ง 

๓. การเข้าถึงแหลง่น้ ามีต้นทุนสูงส่งผลตอ่การปลกูพืชนอกฤดูท านายังไม่
สามารถสร้างรายได้เพิม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๔. ความสมบรูณ์ของดินในบางพื้นที่ยงัไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว 
๕. ขาดเงินทุน/ความคล่องตัวของเงินทุนหมุนเวียนทาให้ไม่สามารถจัดหา

เครื่องมือท าการเกษตรสมัยใหม่มาใช้ในชุมชนได้ 
การบริหารจัดการ 
(Management) 

๑. มีการจัดท ายุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัด ก าหนดกลยุทธ์และ
ตัวช้ีวัดที่ชัดเจนและมีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดไปสู่ระดับท้องถ่ิน 
(อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน) ส่งผลให้จงัหวัดสามารถบรรลเุป้าหมาย 

๒. สร้างจิตส านึกและบุคลากรในการท าเกษตรอินทรีย์ โดยการปลูกฝัง
เยาวชนต้ังแต่ระดับประถมศึกษาในเรื่องการท าเกษตรอินทรยี์ภายใต้
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้

๓. การขับเคลื่อนกจิกรรม โครงการต่างๆด้านเกษตรอินทรีย์ผ่านวิสาหกจิ
ชุมชน กลุ่มเกษตรกร ทีส่ามารถรับการจัดสรรงบประมาณ และ
ด าเนินงานเช่ือมโยงกบัภาครัฐได้ 

๔. มีวิสาหกจิชุมชน กลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ  
สามารถท าการตลาดได้เองและมเีครือข่ายเช่ือมโยงภายในจงัหวัดและ
ระหว่างจังหวัด 

๕. มีการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเรื่องเกษตรอินทรีย ์

๑. ยังใช้วิธีการบรหิารจัดการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) 
ไม่มีการท าบัญชีครัวเรือนบันทึกต้นทุน-รายได้ในการท าการเกษตร 

๒. ขาดการบรหิารจัดการและทรัพยากรที่ใช้ในการเกบ็เกี่ยว ทั้งด้าน
มาตรฐานและการจัดเกบ็ ได้แก่ ลานตากเครือ่งอบ ยุ้งข้าว ไซโลส่งผลตอ่
การบริหารจัดการปริมาณข้าว และราคาข้าวในช่วงที่ผลผลติออกมาก 

๓. การแปรรปูข้าวเปลอืกเป็นข้าวสาร บางพื้นที่ยงัไม่มโีรงสีและบางพืน้ที่ยังไม่ได้
มาตรฐาน ทัง้ด้านการสีข้าวอนิทรีย์ การบรรจุข้าวขาดการบริหารจดัการปรมิาณ
ข้าวสาร ส่งผลใหเ้กิดความไม่ต่อเนือ่งของอปุทานและ อปุสงค์ (ค าสั่งซื้อ) 

๔. ด้านการท าการตลาด เน้นการจ าหน่ายข้าวอินทรียท์ั้งภายในและ
ภายนอกประเทศในลกัษณะผูร้ับจ้างผลิต (OEM) โดยใช้ตราสินค้าของผู้
ว่าจ้างผูบ้ริโภคไม่รบัรู้ความเป็นตัวตนของข้าวอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร
และกลุ่มผลิตต่างๆ 

๕. การแปรรปูผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความหลากหลาย หรือแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์ทีม่ีอยู่ในปจัจบุันยังพึง่พาแรงงานคนและประสบการณ์ความ
เช่ียวชาญของแต่ละบุคคล มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรปู
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ปัจจัยภำยใน จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
มาใช้อย่างจ ากัด สง่ผลต่อมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการสร้าง
มูลค่าเพิม่ใหผ้ลิตภัณฑ ์

๖. รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร วิสาหกจิชุมชนแตล่ะกลุ่มใน
จังหวัดยังมีความแตกต่างกันสูงในด้านความสามารถการบรหิารจัดการ 

บุคลากร(Man) ๑. ผู้บริหาร (ผู้ว่าราชการจงัหวัด) ให้ความส าคัญในการผลกัดันยุทธศาสตร์
เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดให้บรรลผุลส าเร็จ 

๒. เกษตรกรมีความตระหนักเรือ่งสุขภาพที่ดีของตนเองผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการท าเกษตรเคมี ท าให้มีความมุง่มั่นและมีความเข้าใจ 
ทักษะองค์ความรู้ในการท าเกษตรอินทรีย์และมจีิตสาธารณะในการ
แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรูร้ะหว่างกัน 

๓. ผู้น ากลุม่และผู้น าระดับทอ้งถ่ินมีความเข้มแข็ง จรงิจงั มีอุดมการณ์ 
มุ่งมั่นในการท าเกษตรอินทรีย์มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการน าพากลุ่มให้
บรรลเุป้าหมายได ้

๔. ความน่าเช่ือของผู้น า ปราชญ์ เกษตรกรต้นแบบทัง้ด้านคุณวุฒิ ความรู้ 
ประสบการณ์  มีผลต่อการสร้างความน่าเช่ือถือ ความมั่นใจ ความ
ศรัทธาให้กับคนในชุมชน สามารถชักจูงคนในชุมชนใหท้ าการเกษตร
อินทรียเ์พิ่มข้ึนอย่างตอ่เนื่อง 

๕. คนรุ่นใหม่มีความรักถิ่นฐานบ้านเกิด ต้องการกลับมาสบืสานและพัฒนา
เกษตรอินทรีย ์

๑. เกษตรกรอีกจ านวนหนึ่งยงัมีแนวคิดที่ขัดแย้งกบัการท าเกษตรอินทรีย์
และยังยึดติดกบัการรอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการให้เงิน
อุดหนุนยกระดับราคาข้าวเช่นในอดีต 

๒. เกษตรกรส่วนใหญ่ กลุม่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนบางแหง่ยังขาด
ความรู้ด้านการแปรรปู ด้านการตลาด ด้านการประชาสัมพนัธ์  ท าให้ไม่
สามารถตั้งราคาผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมไมส่ามารถเพิม่มูลค่าให้กบั
สินค้า และไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ 
 

งบประมาณ
(Money) 

๑. จังหวัดได้รบัการจัดสรรงบประมาณในกจิกรรมโครงการด้านเกษตร
อินทรีย์อย่างต่อเนื่อง จากการทีจ่ังหวัดมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 

๒. ในระดับทอ้งถ่ิน ชุมชน เกษตรกรมีรายไดจ้ากการท าการเกษตรอื่น
ควบคู่กับการท าเกษตรอินทรีย์เช่น ปลกูยางพารา มันส าปะหลงั และ
อาชีพเสริมอื่น เช่น การทอผ้า และจักสานเป็นต้น ส่งผลใหม้ีรายได้
เพียงพอแม้จะอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปเพาะปลูกข้าวอินทรีย ์

1. กลุ่มวิสาหกจิชุมชนบางแห่ง ยังไม่ได้รบัประมาณในการพฒันาการผลิต 
การแปรรปู การท าตลาดของกลุ่ม 

2. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจ ยงัมีข้อจ ากัดด้านค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ขอตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างๆ 
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ปัจจัยภำยนอก โอกำส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats  : T) 
นโยบาย 
กฎระเบียบ 
(Policy) 

1. ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรสอดรับกบัยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)และ
ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของประเทศ สง่ผลต่อการจัดสรรงบประมาณ
จากส่วนกลางมายังระดับจังหวัดได้โดยง่าย 

2. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์จากระดบัต่างๆ ลงสู่ระดบัปฏิบัติ ช่วยให้การ
ด าเนินงานของผู้น าท้องถ่ินในระดับต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็ว ส่งผล
ให้การด าเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรเป็นรปูธรรม 

3. นโยบายสง่เสรมิสินค้าเกษตรอินทรีย์และครัวไทยสู่ครัวโลกสง่ผลให้
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษ เป็นที่ต้องการของตลาดทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ  

4. นโยบายสง่เสรมิวิสาหกิจชุมชน มีส่วนสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มวิสาหกจิชุมเกษตรอินทรีย ์

5. การก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของจงัหวัด หรือ มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ยโสธรข้ันพื้นฐาน (Yasothon Basic Organic Standard : 
Yaso BOS) สนับสนุนผลักดันใหเ้กิดพฒันาการการท าเกษตรอินทรีย์ 
ส าหรับเกษตรกร กลุม่เกษตรกร วิสาหกจิฯ ที่ยังอยู่ในข้ันเริม่ต้นได้มี
โอกาสผลิตและเข้าสู่ตลาดได ้

๑. กฎระเบียบ ข้อปฏิบัตกิารท าเกษตรอินทรียเ์พื่อส่งออกมีความเข้มงวด 
ทั้งด้านมาตรฐานและตรารบัรอง ซึ่งนอกจากตรารบัรองมาตรฐานกลาง
แล้ว อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น IFOAM, NOP, JAS, 
BIOSWISS, USDA เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคทางการค้าประการหนึ่ง 
ที่ผูส้่งออกต้องสมัครขอตรารบัรองหลายตรา และมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน 

๒. งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการยื่นขอรบัรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ยังไม่เพียงพอ 

๓. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทัง้ในระดบัพื้นที่ และระดบัจงัหวัด ยัง
สนับสนุนการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนฯ ไม่ทั่วถึง 

๔. การประชาสมัพันธ์ การสร้างความรับรู้ของภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ยังไม่แพรห่ลายกว้างขวาง เช่นปัจจบุัน
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ยังไมรู่้ความแตกต่างระหว่าง เกษตรอินทรีย์เกษตร
ปลอดสารพิษ และ ไฮไดรโปรนิกส์ เป็นต้น 

 
 

เศรษฐกจิ 
(Economic) 

๑. การรวมตัวเป็นระบบเศรษฐกิจอาเซียนท าให้ขนาดตลาดของหลาย
อุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมาก 

๒. ช่องทางการตลาดในยุคปัจจุบันมีความหลากหลายมากข้ึน ต้นทุนการ
ท าการตลาดและการประชาสัมพันธ์ลดลงเมื่อเทียบกับในอดีต  

๑. มีการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด
ด้วยกัน 

๒. ราคาข้าวอินทรีย์ข้าวปลอดสารเคมี ยังไม่แตกต่างกับข้าวหอมมะลทิั่วไป
มากนัก ส่งผลต่อแรงจงูใจในการปรับเปลี่ยนมาผลิตข้าวอินทรีย์ 

๓. การคมนาคมขนสง่ ระบบโลจสิติกส์ยังมีต้นทุนสงู เนื่องจากห่างไกลจาก
ท่าเรือขนส่งสินค้า สนามบิน และการเช่ือมต่อมายังตลาดหลักในแต่ละ
ภูมิภาค 
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ปัจจัยภำยนอก โอกำส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats  : T) 
๔. ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยังไมห่ลากหลาย ไม่ต่อเนื่อง มีการท า

การตลาดผ่านผูป้ระกอบการรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย  
๕. ข้าวอินทรีย์ของจงัหวัดยโสธร ยังไมเ่ป็นทีรู่้จกัในตลาดมากนกัเมื่อเทียบ

กับจงัหวัดอื่น เช่น ข้าวหอมมะลริ้อยเอ็ด ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สรุินทร์ 
อ านาจเจรญิ เป็นต้น 

สังคม วัฒนธรรม 
(Social) 

1. วิถีชีวิตของคนอีสานในจังหวัดยโสธรมีความเข้มแข็งและเรียบง่า 
2. กระแสความนิยมการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคทั่วโลก 
3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สงัคมผูสู้งอำยุส่งผลต่อการใส่

ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น 
4. ความตื่นตัวในการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. มีประวัติความเป็นมาด้านเกษตรอินทรีย์ทีส่ามารถน ามาเป็น 

‘Background’ ในการสร้างสรรค์เป็นแบรนด์ของตัวเอง 
6. มีการสื่อสารเพื่อปลุก/สร้างกระแสในสื่อประเภทต่าง ๆ ทาให้ผูบ้ริโภคมี

ความนิยมสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิม่มากข้ึน  
 

1. ประชากรแรงงานลดน้อยลง เนื่องจากจ านวนเด็กเกิดใหม่นอ้ยลง และ
แนวโน้มผู้สงูอายุเพิ่มมากขึ้น 

2. ประชาชนขาดทัศนคติเชิงบวกขาดการยอมรับการท าเกษตรอินทรีย์
ด าเนินงานในรปูแบบการรวมกลุ่ม 

 
 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(Technology) 

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีี่รวดเร็วและอ านวยความสะดวกแก่
ผู้บริโภค 

2. ระบบสารสนเทศสมัยใหม่เช่ือมโยงข้อมลูข่าวสารองค์ความรู ้เอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะต่างๆของเกษตรกร และการพฒันาเกษตรอินทรีย ์

 

1. ขาดน าองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่นการผลิต การเกบ็
รักษา การพฒันา  การบรรจุ  มาประยกุต์ใช้ในการด าเนินงานจริง 

2. การพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของแต่
ละพื้นที่ยงัมจี ากัด 

3. เทคโนโลยีการตรวจสอบยอ้นกลบั (Traceability) ของต่างประเทศ
ส่งผลต่อการตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรยี์ของไทย 



29 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                         เมษายน ๒๕๖๐ 

5.2 แนวคิดกำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis) 

ในอดีตการบริหารงานของภาครัฐใช้วิธีการรวมศูนย์อ านาจในการตัดสินใจ โดยรัฐเป็นผู้ก าหนดกฎและ
ทิศทางของสังคม ประชาชนเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตาม จากแนวปฏิบัติดังกล่าวก็ให้เกิดความท้าทายใหม่เมื่อ
บริบทในการบริหารงานของภาครัฐได้เปลี่ยนแปลงไป โดยประชาชนตื่นตัว ให้ความสนใจต่อปัญหา
สาธารณะที่กระทบต่อตนเองมากข้ึน กระแสโลกาภิวัตน์ และการกระจายอ านาจ มาพร้อมกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้การกระจายข่าวสารท าได้รวดเร็ว จากปัญหาที่ไร้ประสิทธิภาพใน
การบริหารราชการท าให้เกิดการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองและการบริหาร โดยเฉพาะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งต่อมาในรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดหลักในการบริหาร
ราชการแผ่นดินว่าต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 
มาตรา 8 (3) (4) และ (5) ที่ต้องการปรับเปลี่ยนทิศทางและวัฒนธรรมการท างานของระบบราชการให้
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และก่อให้เกิดผลการทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชิวิตของประชาชน 

การด าเนินโครงการหลายโครงการของภาครัฐ จึงต้องน าหลักการมาบูรณาการให้บริการประชาชนอยา่ง
ทั่วถึงและเป็นธรรม ในการด าเนินงานบางครั้งก็จะเกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบโดยตรงกับ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น การที่จะวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกระบวนการมีส่วน
ร่วมของการด าเนินโครงการของภาครัฐจึงเป็นเรื่องส าคัญ 

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่ช่วยระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ช่วย
ประเมินผลประโยชน์ของของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญมากว่าใครบ้างได้รับผลกระทบ
จากโครงการทั้งทางบวกและทางลบ ใครบ้างที่อาจมีอิทธิพลสูงและมีศักยภาพต่อความอยู่รอดของ
โครงการ ดังนั้น โครงการจึงต้องน าบุคคลเหล่าน้ีเข้ามาร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนโครงการ 
หรือบุคคลบางกลุ่มอาจไม่มีอ านาจอิทธิพลแต่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ เช่น เป็นชาวบ้านที่
จะได้รับผลประโยชน์จากการมีโครงการ การสนับสนุนของบุคคลกลุ่มนี้จึงส าคัญต่อความอยู่รอดของ
โครงการจึงจะต้องท าความเข้าใจตั้งแต่ต้น เป็นต้น  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล องค์การ สถาบัน หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากการตัดสินใจหรือจากการที่มีโครงการหรือนโยบายนั้น นอกจากนี้ยังมี
ความหมายครอบคลุมถึงผู้ ไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจด้วย เ ช่น องค์การระดับชาติ 
สถาบันการศึกษา องค์การเอกชน รัฐบาลท้องถ่ิน คู่สัญญา เป็นต้น โดยอาจจะจ าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง (Primary Stakeholders)  คือ บุคคลหรือกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จาก
โครงการโดยตรงตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางบวกหรือ
ทางลบ เช่น ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ มักมีการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยตรงตามเพศ ช้ันทางสังคม รายได้ อาชีพ หรือกลุ่มผู้ใช้บริการ 
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 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง (Secondary Stakeholders) คือ บุคคล กลุ่ม องค์การ สถาบัน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ซึ่งอาจแบ่งเป็นเกี่ยวข้องโดยเงินทุน (เป็นผู้ออกทุน เช่น บริษัทคู่สัญญาที่
ได้รับสัมปทาน) หรือเกี่ยวข้องโดยเป็นหน่วยงานผู้ด าเนินการ (เช่น กระทรวง กรม ที่มีอ านาจ
หน้าที่) หรือเกี่ยวข้องโดยเป็นหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เจ้าของโครงการโดยตรงแต่มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นที่ตั้งของโครงการ หรือเกี่ยวข้องโดยเป็น
ผู้ติดตามเรื่องนั้นโดยตลอด (เช่น บุคคล หรือ NGOs หรือสถาบันการศึกษาที่ติดตามท าวิจัยเรื่อง
นั้นมาโดยเฉพาะ) หรืออาจเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ เช่น นักการเมืองท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน ผู้อาวุโส 
ผู้น าทางศาสนา ฯลฯ ผู้ที่เป็นอาจมีบทบาทอ านาจในการเป็นผู้น าความคิด เป็นต้น 

 ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียหลัก (Key Stakeholders) คือ ผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสียที่มีความส าคัญ 
(importance) หรือมีบทบาทอ านาจ (influence) ที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมและ SWOT ในส่วนแรก น ามาสู่การวิเคราะห์ผู้มีสวนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร (ดังตาราง) โดยพิจารณา
ความสัมพันธ์ พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เกษตรอินทรีย์วิถียโสธรมากที่สุด คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดนโยบำย คือ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับจังหวัด/ท้องถ่ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ด้านการผลิต) 
กระทรวงพาณิชย์ (ด้านการตลาด) รองลงมาเป็น กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีได้รับผลประโยชน์โดยตรง
คือ เกษตรกร พ่อค้าคนกลาง/ผู้ประกอบการ โรงสี กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลประโยชน์โดยอ้อม 
คือ  ผู้น าชุมชน และสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
นโยบำย คือ นักวิชาการ หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภายนอกกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  ซึ่งจ าแนกลักษณะตามความสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่และการมีอิทธิพลสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ด้านนโยบายภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม  

กลุ่มที่ 2 ด้านการส่งเสริมการด าเนินงาน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งในและนอกพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การขับเคลื่อนนโยบาย และส่งเสริมสนับสนุนให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ/ต าบล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กลุ่มที่ 3 ด้านการสนับสนุนภาคเอกชน (เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งมีส่วน
สนับสนุนให้กระบวนการขับเคลื่อนของภาครัฐด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ โรงสี
ผู้ประกอบการแปรรูป ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ส่งออกและผู้น าเข้า 

กลุ่มที่ 4 ด้านการได้รับผลกระทบโดยตรง เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เมื่อมีการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรจะได้รับผลกระทบทั้งแง่บวกและแง่ลบ ได้แก่ 
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนผู้น าชุมชน/กลุ่ม  
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บทท่ี 6 

ภำพรวมกรอบแนวคิดข้อเสนอ 

 

6.1 หมู่บ้ำนต้นน  ำ (กระบวนกำรผลิต) 

 6.1.1 ภาพต้นน้ าในอนาคตยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย ์

 คนยโสธรร่วมรับรู้ในความเป็นเกษตรอินทรีย ์

 พื้นที่เกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากลเพิ่มข้ึนและมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ข้ันพื้นฐาน 
Yasothon Basic Organic Standard (Yaso BOS) 

 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในจังหวัดยโสธรลดลง 

 ประเภทพืช ปศุสัตว์ (สัตว์น้ า) และผลผลิตจากการเกษตรอนิทรีย์หลากหลายชนิดข้ึน 

 เกษตรกรท าการเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น 

 มีสถาบัน/ศูนย์ตรวจรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนอือยู่ใน
จังหวัดยโสธร 

 โรงเรียน/สถาบันพฒันาธุรกจิ/อุตสาหกรรมและการเกษตรอินทรีย ์

6.1.2 การน าเสนอกจิกรรม/โครงการต้นน้ า 

 กรณีศึกษา : บ้านดวน ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอค้อวัง จงัหวัดยโสธร 
โครงการสร้างสินค้าเกษตรอินทรีย์ดาวรุ่งท่ีไม่สร้างความเสี่ยง เพื่อพิจารณาก าหนด 
“พืชเกษตรอินทรีย์ดาวรุ่ง” ที่ไม่สร้างความเสี่ยงและสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกร 
โดยต้องเป็นพืชที่ช่วยบ ารุงดินและมีความต้องการทางตลาดอยู่ในระดับสูงพร้อมทั้ง
พิจารณาแนวทางการจัดหาแหล่งน้ าที่มีต้นทุนต่ าให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร
เพาะปลูกในช่วงนอกฤดูท านา ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรและชุมชนบ้านดวนมีรายได้จาก
การท าเกษตรอินทรีย์และมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้เต็มศักยภาพตลอดทั้งปี 

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ท่ีบ้านดวน เพื่อสร้างตลาดให้แก่ชุมชน 
และเป็นต้นแบบของการสร้างความรับรู้ของสินค้าเกษตรอินทรีย์เมืองยโสธรทั้งห่วงโซ่
อุปทาน (value chain) ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรและชุมชนบ้านดวนมีรายได้เพิ่มข้ึนจาก
การจ าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แบบใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเกษตรกรในชนบท (Farm Stay) รวมทั้งยังท าให้   บ้านดวนและ
จังหวัดยโสธรเป็นที่รู้จักในตลาดเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศเพิ่มข้ึนอีกด้วย  
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 กรณีศึกษา : บ้านโนนทรายงาม ต าบลหนองคู อ าเภอเมอืง จังหวัดยโสธร 

“โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” โดย
มุ่งเน้นไปที่  

๑) การวางแผนขยายเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ด้วยระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ ผ่านศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ที่เช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ ระหว่างกันในระดับต าบล 
อ าเภอ และจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒) การสร้าง “ผู้น าเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ” (SMART Organic Leader) ให้มีความ
รอบรู้ทางด้านการผลิต การแปรรูปเพิ่มมูลค่า และการตลาดในยุคดิจิทัล พร้อมที่จะ
เป็นผู้น าและถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน  

๓) การสนับสนุน “คลินิกเกษตรอินทรีย์เคลื่อนท่ีเร็ว” (One Stop Mobile 
Services) จากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า และแก้ไขปัญหา รวมถึง
ให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ  

๔) พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับท้องถิ่น (Local Organic 
Standard) ตามนโยบาย ของจังหวัดให้เป็นกระบวนการที่ได้รับการยอมรับ มี
ข้ันตอนรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต่อไป 

6.2 หมู่บ้ำนกลำงน  ำ (กระบวนกำรแปรรูป) 

6.2.1 ภาพกลางน้ าในอนาคตยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย ์

 โรงสีได้มาตรฐานตามเกษตรอินทรีย ์

 Brand กลางเกษตร อินทรีย์ของจงัหวัดยโสธร 

 มีการแปรรูปผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ไปสูผ่ลิตภัณฑ์อื่น 

6.2.2 การน าเสนอกจิกรรม/โครงการ 

 กรณีศึกษา : บ้านค าครตา ต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล จงัหวัดยโสธร 
“โครงกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมผลผลิตเกษตรอินทรีย์สร้ำงสรรค์ บ้ำนค ำครตำ ต ำบลดง
มะไฟ อ ำเภอบำงทรำยมูล จังหวัดยโสธร” ข้ึนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรให้เกิดความยั่งยืน โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมที่
เช่ือมโยงตั้งแต่ต้นทาง (เพิ่มศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์) กลางทาง (ตั้งโรงสีชุมชนที่
ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แปรรูปข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ข้าวสาร) ปลายทาง (การสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์ ในช่ือ “ยายค าออร์แกนิค” 
เช่ือมโยงการจ าหน่ายโดยการจับคู่ธุรกิจข้ามภูมิภาค การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และแหล่ง
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ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) นอกจากนี้เพื่ออ านวยความสะดวกในการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
ครบวงจรและได้มาตรฐาน ได้จัดท ากิจกรรมเพื่อให้หมู่บ้านมีองค์ความรู้ ทักษะและความ
ช านาญในการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิต การบริหารจัดการแบบครบวงจร  ในรูปแบบ “หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และน าการเกษตรแม่นย าสูงโดย
ใช้เทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้เพื่อให้หมู่บ้านมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ใช้ในการการตรวจสอบการท าเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรท าให้การเพาะปลูกหรือ
เลี้ยงสัตว์มีประสิทธิภาพดีข้ึน เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต ลดการใช้พลังงาน โดยมี
กิจกรรมหลักๆ ดังนี้ 

 กรณีศึกษา : บ้านกุดแข่ด่อน ต าบลกุดเชียงหมี อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
โครงกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ของวิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุด
แข้ด่อน) การพัฒนาของกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญยังไม่เป็นที่กว้างขวาง เนื่องมาจาก
ยังขาดการสนับสนุนที่อย่างจริงจังจากผู้บริหารในท้องถ่ิน การขาดองค์ความรู้  
เครื่องมือในการแปรรูป และการขาดงบประมาณสนับสนุน นอกจากนี้เกษตรกรที่จะเข้า
ร่วมกลุ่มฯ อาจได้รับเงินจากการขายข้าวล่าช้า ท าให้ขาดสภาพคล่อง การที่เป็นชุมชน
เกษตรที่มีทั้งแบบใช้เคมีและอินทรีย์ปะปนกันในพื้นที่นี้ มีผลในเชิงลบต่อการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการที่มีสารเคมีปะปนมากับน้ าที่ใช้ในการเกษตรอินทรีย์ ท าให้
เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีในนาข้าวเกษตรอินทรีย์ได้ ดังนั้น แนวทางด าเนินการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) 
ต าบลกุดเชียงหมี  อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ โดยมีกลยุทธ์ที่ส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายดังนี้ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ : ส่งเสริมพัฒนำมำตรฐำนโรงสีข้ำวเกษตรอินทรีย์  
เป้าหมาย คือ พัฒนาโรงสีข้าวให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของเกษตรอินทรีย์โดยควรมีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการและสมาชิกในกลุ่มฯ เพื่อหาแนว
ทางการด าเนินงานร่วมกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของเกษตรอินทรีย์
นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโรงสีข้าว และพัฒนาทักษะด้านการ
ซ่อมบ ารุงโรงสีปรับปรุงกระบวนการสีข้าวของโรงสี     การจัดเก็บวัตถุดิบ การจัดเก็บ
ผลผลิตให้เป็นระบบสอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

กลยุทธ์ท่ี ๒ : พัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ไปสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร 
เป้าหมาย คือสร้างความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธรโดยศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือก ข้ันตอนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
ของจังหวัดยโสธรรวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิต ข้ันตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มตามเกณฑ์ หรือข้ันตอนการรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และขอยื่นรับรอง
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ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน Yaso BOSรวมทั้งพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการ
ผลิต ข้ันตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ หรือข้อก าหนดของเกษตร
อินทรีย์และรักษามาตรฐานกระบวนการผลิต ข้ันตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ หรือข้อก าหนดของเกษตรอินทรีย์เป็นต้น 

กลยุทธ์ท่ี ๓ : ส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อ่ืน 
เป้าหมาย คือ มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีรูปแบบ
หลากหลายโดยควรศึกษาข้อมูลผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร หรือ เกษตรอินทรีย์ คัดเลือกผลงานการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของพื้นที่ น าผลงานวิจัยมาทดลองแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เช่น โจ๊ก ข้าวผงพร้อมดื่มน้ าจมูกข้าว 
เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นมักกะโรนี ส่วนผสมของเครื่องส าอาง เป็นต้น นอกจากนี้ ควรพัฒนา
และปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พัฒนา
รูปแบบหีบห่อ และบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบน่าสนใจ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับ
ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้หลากหลายยิ่งข้ึน เช่น ตลาดในท้องถ่ิน ต่าง
ท้อง ถ่ิน ต่างอ า เภอ ต่างจั งห วัด ตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์  ตลาด อตก . 
ห้างสรรพสินค้า และช่องทาง ผ่านตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้มีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น 

6.3 หมู่บ้ำนปลำยน  ำ (กระบวนกำรตลำด) 

6.3.1 ภาพปลายน้ าในอนาคตยโสธรเมอืงเกษตรอินทรีย ์

 มีแหลง่ท่องเทียวแบบอินทรีย์ในจงัหวัดยโสธร 

 มีการส่งออกผลผลิตเกษตรอินทรีย์ได้ปริมาณและราคาสูง 

 มีตลาดกลางในการรวบรวม/จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย ์

 ตลาดขายตรงโครงการชวนกันไปท านา 

 มีร้านอาหารเกษตรอินทรีย์ทีม่ีช่ือเสียงอยู่ในจังหวัดยโสธร 

 คนยโสธรมีการบริโภคเกษตรอินทรีย์เพิม่มากข้ึน 

6.3.2 การน าเสนอกจิกรรม/โครงการ 

 กรณีศึกษา : บ้านม่วงไข่ ต าบลกระจาย อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร 
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรียในจังหวัดยโสธรและภาพรวมของ
ประเทศ มีดังนี้  
๑) รำนอำหำรเกษตรอินทรีย์ Rice Café เพื่อขายสินคาเกษตรอินทรียยโสธรที่ผู
บริโภคสามารถสัมผัสถึงขาวและอาหาร ที่ปรุงจากเกษตรอินทรียในดานความอรอย 
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ความสด และสะอาด โดยจัดท าเป็นสถานที่ทองเที่ยว จุดแวะพักส าหรับนักทองเที่ยวใน
พื้นที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดใกลเคียง รวมทั้งจ าลองแปลงนาขาวอินทรียสาธิตหรือ
แปลงปลูกพืชอินทรียอื่นๆ ไวใหเยี่ยมชม 
๒) กำรเพ่ิมชองทำงกำรตลำด มีเปาหมาย คือ กลุม Modern Trade Supermarket 
งานแสดงสินค้าและวัฒนธรรม สถานที่ท างานหรือ office building ที่มีความหนาแน
นของพนักงาน ภัตตาคารและรานอาหารที่มีผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเปนวัตถุดิบ กลุมบ
ริษัทที่ด าเนินงานดาน CSR และการขายผานรถ Mobile Unit ที่สามารถสีขาวจากขาว
เปลือกเปนขาวสารใหกับลูกคาทันทีรวมทั้งการจัดท าเปนของขวัญของที่ระลึก เพื่อใชใน
โอกาสตาง ๆ 
๓) กำรสรำงตรำสินคำ (Branding) ขาวอินทรียยโสธร โดยการประกวดขาว (Rice 
Festival) ของข้าวหุงที่มีคุณภาพ รสชาติ และความอรอย และสรางตราสินคารับรอง
คุณภาพขาวอินทรียยโสธรแบบพรีเมี่ยม การพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ เชน เป
นบรรจุภัณฑแบบกระดาษหรือถุงผา และเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑตามความตองการบรโิภค 
เปนตน การออกแบบบรรจุภัณฑที่สื่อสารขอมูลประโยชน์ของขาวอินทรียที่แตกตาง
จากขาวทั่วไป โดยอาจเพิ่มรูปแบบ QR Code หรือกระดาษแนบ ตามความเหมาะสม 
รวมทั้งการท า Co-brandingลงไปในเมนูอาหารของรานอาหารหรือภัตตาคารที่ใชขาว
อินทรียยโสธร 
๔) กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธผำนชองทำงตำงๆ เปนการใหขอมูลเรื่องความ
ปลอดภัยของขาวอินทรียยโสธร คุณสมบัติพิเศษของขาวหอมมะลิ ซึ่งเปนขาวที่หุงแล้ว
ไม่บูดหรือเสียงายเหมือนขาวทั่วไป ซึ่งจะชวยสรางมูลคาเพิ่มส าหรับผลิตภัณฑ โดย
ประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนจัดตั้ง facebook ขาวอินทรียยโสธรจัดท า line 
application โดยการท า sticker line ใหดาวนโหลดใน theme ยโสธร เมืองเกษตร
อินทรีย รวมทั้งการรีวิวสินคาผาน blogger ที่มีช่ือเสียงในดานการทองเที่ยว และดาน
อาหาร เปนตน 
๕) ศูนยกำรเรียนรู/แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศเกษตรอินทรียโดยใหหนวยงานภาครัฐ
สนับสนุนและพัฒนาศูนยการเรียนรู/แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย ใหเกิด
ความตอเนื่องและยั่งยืน มีการจัดกลุมดูงานทั้งทางตรงและทางออม เชน กลุมนักทอง
เที่ยว กลุมขาราชการ นักศึกษา นักเรียน กลุมชาวบานและกลุมเกษตรกร รวมถึงให
ข้อมูลเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรียและประโยชน์ของการบริโภคสินคาเกษตรอินทรีย
ว่าแตกต่างจากสินคาเกษตรทั่วไปอยางไร ผูบริโภคจะไดรับประโยชนอะไร โดยจัดท าใน
รูปแบบอินโฟกราฟฟคแลวประชาสัมพันธผาน ไลน หรือ เฟสบุค และเว็บไซต ตลอด
ทั้งป 
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ขอเสนอแนวทางแกปญหาเพิ่มเตมิเฉพาะ ส าหรับกลมุขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม มีดังนี ้

๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานท างานใชเงินลงทุนนอย โดยใหหนวยงานมี
ความเช่ียวชาญมาชวยปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยเนนที่ความเรียบงาย พอเพียง ใชของ
ที่มีอยู หรือใชงบประมาณนอย เชน การปรับปรุงโตะคัดแยกเมล็ดใหเปนโตะกระจกที่
ติดไฟสองสวาง เปนตน 

๒) โครงการเพื่อนชวยเพื่อน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยขอความรวมมือจาก
ภาคเอกชนที่มีความเช่ียวชาญดานการบริหารงานการคาขาว เชน เจาของโรงสี มาให
ความรูและเปนพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการบริหารงาน การบริหารเงินและดอกเบี้ย และการ
บริหารสินคาคงคลัง และภาคเอกชนที่เช่ียวชาญในดานการบริหารศูนยการเรียนรู
เกษตรอินทรีย เพื่อน ามาพัฒนาตอยอดงานการบริหารศูนยการเรียนรูข้าวคุณธรรมของ
กลุ่มใหดีย่ิงข้ึน เปนตน 

๓) โครงการปรับปรุงกระบวนงานและการท างาน จากปญหาขาดก าลังแรงงาน จึงตอง
ทบทวนและวิเคราะหวาจะจัดสรรแบงงานกันอยางไร งานใดมีความจ าเปนมากนอย
เพียงใด เพื่อปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
ทรัพยสินที่มีอยู เพื่อลดรายจายและเพิ่มรายได 

 กรณีศึกษา : บ้านโนนยาง ต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม จงัหวัดยโสธร 
โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพ และช่องทางการจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ โดยได้ก าหนด
เป้าหมายของกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพการตลาดไว้ ๕ เป้าหมาย ซึ่งมีรายละเอียด
โดยสรุป ดังนี้  

เป้าหมายท่ี ๑ : เพ่ือสร้างกระแสการบริโภค และเพ่ิมความหลากหลายของผู้บริโภค  
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจ านวนผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ ตลอดจนเพิ่มความหลากหลายของ
ผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ให้มีจ านวนมากข้ึน โดยเสนอให้น านวัตกรรมทางการตลาด
หลากหลายรูปแบบเข้ามาใช้ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การแต่งตั้ง Brand Ambassador 
การ Add on งานประจ าปี/เทศกาลของจังหวัดการประชาสัมพันธ์ในสื่อหลัก เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ การจัด Road show และ การใช้ Social Media เช่น Facebook 
Line และ Instagram เป็นต้น  

เป้าหมายท่ี ๒ : เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย 
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจ านวนผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ และสามารถจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ให้ได้
ปริมาณ และราคาที่สูงข้ึน โดยได้เสนอช่องทางการจัดจ าหน่ายเพิ่มเติมจากรูปแบบเดิม
ที่กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนยางได้ด าเนินการแล้ว เ ช่น การจัดหน่ายผ่านร้านค้า  
E-commerce ที่มีผู้ประสานงานดูแลอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีเรื่องราว 
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สร้างความน่าสนใจ และเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วข้ึนด้วยการใช้ QR Code 
การสร้างรูปแบบการจ าหน่ายข้าวอินทรีย์กับคู่ค้ารายใหญ่เป็นเครือข่ายของจังหวัด ด้วย 
Model คล้ายกับการท าข้อตกลงกับบริษัทกระทิงแดง และการสร้างเครือข่ายกับบริษัท
ขนส่งเพื่อรองรับฐานลูกค้าใหม่ๆ ที่มาจากรูปแบบการสร้างร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

เป้าหมายท่ี ๓ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และเครือข่าย   
วัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการระบบเกษตรอินทรีย์มีประสิทธิภาพอยา่งต่อเนื่อง
ด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและกลุ่มเกษตรกร โดยเสนอแนวทางให้จัดต้ังองค์กรตลาด
กลางเกษตรอินทรีย์ในระดับจังหวัด เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมกันก าหนดโครงสร้างพื้นฐานที่
จ าเป็น ตลอดจนควบคุมกลไกตลาดของข้าวอินทรีย์ การส่งเสริมให้มีเงินทุนปลอด
ดอกเบี้ยในการรับซื้อผลผลิต หรือใช้ในการดึงดูดให้เกษตรกรรายใหม่หันมาท าเกษตร
อินทรีย์ให้มากข้ึน นอกจากนี้ การให้ความรู้ ตลอดจนการน างานวิจัยต่างๆ เข้ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการผลิตอย่างยั่งยืนต่อไป  

เป้าหมายท่ี ๔: ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย์ 
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเครือข่าย และอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์
เพื่อดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวมากข้ึน โดยการน าจุดเด่นเรื่องการมีปราชญ์
ชาวบ้าน และการท าเกษตร วิถีธรรมชาติ มาสร้างรูปแบบการท่อง เที่ ยวที่ มี
ลักษณะเฉพาะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และผู้สนใจให้ได้รับความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้
มากขึ้น เช่น การท า Farm stay การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถท ากิจกรรมกับกลุ่ม
เกษตรกรได้ตลอดทั้งปี เป็นต้น  

เป้าหมายท่ี ๕: พัฒนารูปแบบการบริหารกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
วัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยพัฒนาฐานข้อมูลต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น ข้อมูลข้าวอินทรีย์ และ
โภชนาการของข้าวแต่ละชนิด ปริมาณ stock ข้าว ตลอดจนข้อมูลสถิติการตลาด เช่น 
จ านวนยอดขายของข้าวแต่ละชนิด และชนิดข้าวที่ผู้บริโภคนิยมซื้อ เพื่อให้สามารถน า
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์การตลาดต่อไป นอกจากนี้ เทคนิคการสอนงาน การน าเสนอ
แนวปฏิบัติที่ดี จะเป็นการกระตุ้นและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการท าเกษตรอินทรีย์ใน
อนาคตได้ด้วย 
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รูปที่ 5 สรุปประเด็นการน าเสนอกลุ่มต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  

 จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ (เชื่อมโยง ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า) 
 จัดตั้งสมาคมเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร (เชื่อมโยง ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า) 

 

ต้นน  ำ กลำงน  ำ ปลำยน  ำ 
 Marketing Survey ส ารวจการตลาด 4P (Product, Price, Place and Promotion) 
 Festival ข้อมูลสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และทั่วไป 
 กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด สร้าง Brand Image /C0-braning 
 เชื่อมสัมพันธ์กับคู่ค้ารายใหญ่ 
 ท าข้อตกลง (MOU) กับบริษัทขนส่งสินค้า เช่น ไปรษณีย์ไทย Karry Express 
 สร้างร้านค้า E commerce 
 กิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 กิจกรรมการเกษตรแม่นย าสูงโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain 
 ท า Road Show/Mobile Unit/ 
 Show Room ข้าว/ Rice café ร้านขายข้าวทุกสายพันธ์ และสร้างพื้นที่สันทนากร  
 สร้างกระแสการบริโภคข้าวอินทรีย์  
 Social Media เฉพาะข้าวอินทรีย์ยโสธร เช่น Facebook, Line, Instagram 
 QR code บอกเล่า Story 
 Sticker Brand Yasothon สติ๊กเกอร์ไลน์ 
 Reality Show น าศิลปิน/ดารา มาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ผ่านการแข่งขัน 
 Rice Festival น าเสนอข้าวเกษตรอินทรีย์ 
 พัฒนารูปแบบการการท างานในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ (สร้าง Sharing/ Best Practice) 
 พัฒนาศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (จัดกิจกรรม Farm Stay การท่องเที่ยวเชิงเกษตร) 
 หมู่บ้านเครือข่ายวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนการวิจัยสายพันธ์ุข้าว ฯลฯ 
 สารพลังประชารัฐ ส่งเสริมข้าวเกษตรอินทรีย์ (ตั้งตลาดกลาง /สนับสนุนการร่วมมือของท้องถิ่น) 
 การสร้างภาพลักษณ์เครือข่าย 

 จัดตั้งโรงสีชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (ลานตาก/เครื่องอบ/
เครื่องส/ีการบรรจุได้มาตรฐาน) 

 แปรรูปข้าวอินทรีย์ (แป้งข้าว/ธัญพืช
พร้อมส่ง) 

 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
 พัฒนาตราผลิตภัณฑ์ (Brand) ไปสู่

ตราผลิตภัณฑ์กลางเกษตรอินทรีย์ 
 การบริหารจัดการน้ า 
 การสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 

 การสร้างสินค้าเกษตรดาวรุ่ง มีรายได้
ตลอดทั้งปี 

 ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ 
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 สร้างผู้น าเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ 
 การเสริมสร้างความรู้สู่เกษตรอินทรีย์ 
 คลินิกเกษตรอินทรีย์เคลื่อนที่เร็ว 

(One Stop Mobile Services) 
 การพัฒนาโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

(คุณภาพปุ๋ย/เพิ่มรายได้/ลด
ค่าใช้จ่าย) 

 ผลักดันเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐาน
การเกษตรอินทรีย์ระดับท้องถิ่น 

 กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์  


