
รายงานการศึกษากลุ่ม
(Group Project)

ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยโสธร

กรณีศึกษา : บ้านม่วงไข่ (ชุมชนสวนธรรมร่วมใจ) 
ต าบลกระจาย อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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จัดท ำโดย 

ที ่             ชื่อ - สกุล        ต ำแหน่ง         หน่วยงำน 

 

๑ นางสาวปราวีณา มณีสุต นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒ นางสาวกุลฑริกา โควสุรัตน์ วิศวกรช านาญการพิเศษ กรมธุรกิจพลังงาน 

๓ นางสาวสุปราณี ก้องเกียรติกมล นักวิชาการพาณิชย์ 
ช านาญการพิเศษ 

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ 

๔ นางศิวพร เฉลิมศรี นักภาษาโบราณ 
ช านาญการพิเศษ 

กรมศิลปากร 

๕ นายสุภัทร บุญส่ง นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

๖ นายศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์  
ณ อยุธยา 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต 

๗ นางสาวสง่า ทาทอง ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ
การเลือกตั้ง 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

๘ นายนิติ อินทรวิชา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

๙ นางสาวพัชราภรณ์ อุทัยพิบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 

ส านักเลขาธิการณะรัฐมนตรี 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
 หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาข้าราชการ
พลเรือนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเป็นผู้น าให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหาร  
พร้อมที่จะเป็นผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการไทยอย่างสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดให้มีรูปแบบและวิธีการฝึกอบรมที่หลากหลาย 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและยั่งยืน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าไปเป็น
หลักการในการพัฒนาตนเองต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Continuous Self Development) ซึ่งส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรดังกล่าวได้ก าหนดให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการโครงการ (Project 
Management) จากการลงมือปฏิบัติ (Action Learning) โดยได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดท ารายงาน
การศึกษากลุ่ ม  (Group Project) เพ่ื อ ให้ ผู้ เข้ ารับการอบรม (๑ ) สามารถน าความรู้ภ าควิชาการ 
เรื่องการบริหารจัดการโครงการมาใช้ในการจัดท าโครงการในพ้ืนที่จริงที่ก าหนดได้อย่างถูกต้องตามหลักการ
และขั้นตอน (๒) จัดท าข้อเสนอโครงการที่สะท้อนถึงการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้อันได้แก่ กระบวนการวิธีคิดวิเคราะห์ 
นวัตกรรม ดิจิทัล และเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นระบบบนพ้ืนฐานของบริบทและความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ และเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และ (๓) จัดท าข้อเสนอโครงการที่เป็นลักษณะ
โครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงาน ก.พ. ได้คัดเลือกให้ “จังหวัดยโสธร”ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” เป็นพ้ืนที่เรียนรู้ของคณะผู้เข้ารับการอบรม 
โดยได้ก าหนดหมู่บ้านที่จะท าการศึกษากลุ่ม (Group Project) ด้านเกษตรอินทรีย์ แบ่งออกเป็นหมู่บ้านต้นน้ า 
(กระบวนการผลิต) ได้แก่ บ้านดวน ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอค้อวัง และบ้านโนนทรายงาม ต าบลหนองคู อ าเภอเมือง 
หมู่บ้านกลางน้ า (กระบวนการแปรรูป) ได้แก่ บ้านค าครตา ต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล และบ้านกุดแข้ด่อน 
ต าบลกุดเชียงหมี อ าเภอเลิงนกทา และหมู่บ้านปลายน้ า (กระบวนการตลาด) ได้แก่ บ้านม่วงไข่ (ในบริเวณ
วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ) ต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว และบ้านโนนยาง ต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม รวมทั้งสิ้น
จ านวน ๖ หมู่บ้าน  

รายงานฉบับนี้ ได้จัดท าโดยข้อมูลการศึกษาชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านม่วงไข่ (บริเวณวัดป่าสวนธรรม
ร่วมใจ) ต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จากการศึกษาข้อมูลเอกสารพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ
การลงพ้ืนที่ศึกษาจริงร่วมกับชุมชน ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

๑.  ควำมเป็นมำชุมชนสวนธรรมร่วมใจ บ้ำนม่วงไข่ 

 พระครูทักษะรักขิตธรรมโมและกลุ่มชาวบ้านได้เริ่มต้นการพลิกฟ้ืนพ้ืนที่ รกร้างว่างเปล่า โดยใช้เวลา
ประมาณ ๑๐ ปี จนกลายเป็นพ้ืนที่ชุมชนสวนธรรมร่วมใจ ๑๕๐ ไร่ ในอ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธรและในปี ๒๕๓๐ 
ได้ก่อตั้งหมู่บ้านพุทธบูชา ตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ท าการเพาะปลูกตามแนวทางเกษตรอินทรีย์
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ไร้สารพิษ ปลูกพืชผสมผสาน และให้ความรู้สมาชิกกลุ่มชาวนาชาวไร่อย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี ๒๕๔๘  ได้จัดตั้ง 
“โครงการผลิตข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม” และ “กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม” โดยยึดหลักแนวคิดท่ีว่า “ท ำนำ
เพื่อให้ได้นำ ไม่ใช่ท ำนำเพื่อให้ได้ข้ำว และชำวนำต้องมีศักดิ์ศรี”และมีปฏิญญาร่วมกัน คือ (๑) มีความสมัครใจ
ในการรวมกลุ่ม และต้องรวมกลุ่มออมสวัสดิการกองบุญหนุนเกื้อ (๒) ปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ (๓) ท าการผลิต
ในระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีการรับรองมาตรฐานสากล  จนในปี ๒๕๕๐ ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
“ข้าวคุณธรรม” อย่างเป็นทางการ สามารถผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ซึ่งได้รับรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ระดับสากล IFOAM Certify จ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และในปี ๒๕๕๓ ได้ก่อสร้าง“ธนาริยาคาร” 
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเก็บรักษาพันธุ์ข้าว และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของผู้สนใจ โดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ ส าหรับกิจกรรมของกลุ่มด้านการเป็นศูนย์การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภูมิปัญญา 
ประเพณีวัฒนธรรม เทคนิคการผลิต การแปรรูป การค้าขาย รวมทั้งให้บริการจัดอบรมดูงาน ได้แก่ โรงเรียน
ชาวนาคุณธรรม ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดค่ายสุขภาพของชาวนา โรงสีข้าวคุณธรรม 
โรงปุ๋ยอินทรีย์ สถานที่ปฏิบัติธรรม ศูนย์ไทบ้านอโรคยา ส านักงานไทวัตร ส านักงานกองบุญหนุนเกื้อ และวิทยุ
ชุมชน FM ๙๑.๕ MHz เป็นต้น   

๒.  สภำพปัญหำและผลกำรวิเครำะห์ 

 จากการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาและเรียนรู้วิถีชีวิต และน ามาวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis สรุปได้ดังนี้ 
จุดแข็ง ได้แก่ การมีธรรมะเป็นตัวน า มีผู้น าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีศีล ๕ เป็นจุดเชื่อมโยงจิตใจ 
มีบุคลากรที่ท างานด้วยจิตสาธารณะ ยึดมั่นในอุดมการณ์ มีปราชญ์ชาวบ้านและองค์ความรู้การท าเกษตร
อินทรีย์ และผลผลิตของกลุ่มมีมาตรฐานการรับรองในระดับสากล จุดอ่อน ได้แก่ การขาดแคลนแรงงาน 
ขาดการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่และการสานต่องาน มีภาระหนี้สิน ความไม่พร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือในการ
ด าเนินงาน ขาดความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร รวมทั้งไม่มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน โอกาส ได้แก่ จังหวัด
ยโสธรมีนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กระแสการบริโภคอาหารสุขภาพที่เพ่ิมสูงขึ้น มี สื่อสาธารณะร่วม
ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน และมีความน่าเชื่อถือและมาตรฐานรับรอง อุปสรรค ได้แก่ ข้อจ ากัดการขยายสมาชิก
ซึ่งต้องถือศีล ๕ การขาดแรงงานรุ่นใหม่ การตลาดไม่เอ้ืออ านวยต่อผู้ผลิตรายย่อย การมีคู่แข่งผู้ผลิตข้าวเกษตร
อินทรีย์ และความไม่ต่อเนื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ด้านการตลาด สรุปได้ดังนี้  ๑) ลักษณะของผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพสูง
และปลอดภัยจากสารเคมี มีอายุการเก็บสั้นเพราะไม่ใส่สารฆ่ามอด และผู้บริโภคยอมจ่ายเงินแพงกว่าในอัตรา
ที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับข้าวบรรจุถุงทั่วไป  ๒) ลักษณะกลุ่มลูกค้า/กลุ่มตลาดเป้าหมายข้าวอินทรีย์ ตลาดหลัก
คือ กลุ่มผู้บริโภคข้าวอินทรีย์และข้าวหอมมะลิ ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเมืองใหญ่ซึ่งใส่ใจต่อ
สุขภาพ มีอายุประมาณ ๔๐ ปี และมีรายได้ในระดับ B ถึง A  
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๓.  ควำมต้องกำรของพื้นที่ และ/หรือควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด 

สิ่งส าคัญที่คนในพ้ืนที่ต้องได้รับการสนับสนุน คือ  ๑) การปลดภาระหนี้สิน เนื่องจากมีภาระหนี้สิน
สะสมเป็นระยะเวลานาน และปีบัญชี ๒๕๕๙ เป็นปีแรกท่ีเริ่มมีก าไร  ๒) การเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
เพ่ือถ่ายทอดความรู้และแนวคิดการพัฒนา  เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่อไป โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวที่มีคุณค่า การท านาเกษตรอินทรีย์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม เทคนิคการผลิต การแปรรูป การตลาด การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ๓) การขยายเครือข่ายกลุ่มข้าว
คุณค่าชาวนาคุณธรรม เป้าหมายหลักที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต คือ ให้เกิดชาวนาคุณธรรม ถือศีล ปฏิบัติธรรม 
ลด ละ เลิกอบายมุข และผลิตข้าว พืช ผัก ผลไม้ ในระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม 
เป็นต้นทางของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป 

๔.  ข้อเสนอแนวทำงแก้ปัญหำ 

๔.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยโสธรและภำพรวมของประเทศ มีดังนี้ 
๑)  การเพ่ิมช่องทางการตลาด  มีเป้าหมาย คือ  กลุ่ม Modern Trade Supermarket  งานแสดง

สินค้าและวัฒนธรรม  สถานที่ท างานหรือ office building ที่มีความหนาแน่นของพนักงาน 
ภัตตาคารและร้านอาหารที่มีผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เป็นวัตถุดิบกลุ่มบริษัทที่ด าเนินงานด้าน CSR  
และการขายผ่านรถ Mobile Unit หรือ Organic Rice Truck ที่สามารถสีข้าวจากข้าวเปลือก
เป็นข้าวสารให้กับลูกค้าทันที รวมทั้งการจัดท าเป็นของขวัญของที่ระลึก เพ่ือใช้ในโอกาสต่าง ๆ 

๒)  การสร้างตราสินค้า (Branding) ข้าวอินทรีย์ยโสธร โดยการประกวดข้าว (Rice Festival) ของข้าวหุง
ที่มีคุณภาพ รสชาติ และความอร่อย และสร้างตราสินค้ารับรองคุณภาพข้าวอินทรีย์ยโสธรแบบ 
พรีเมี่ยม การพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์  เช่น เป็นบรรจุภัณฑ์แบบกระดาษหรือถุงผ้า และเพ่ิม
ขนาดบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการบริโภคหรือตรงตามวัตถุประสงค์ อาทิ ขนาด ๐.๒๕ กิโลกรัม 
หรือ ๐.๕ กิโลกรัม ส าหรับใช้เป็นของช าร่วยงานแต่งงาน corpoerate gift หรือบริโภคในครอบครัว
ขนาดเล็ก (๒ - ๓ คน) และขนาด ๒ กิโลกรัม - ๕ กิโลกรัม ส าหรับการบริโภคในครัวเรือนทั่วไป 
เป็นต้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สื่อสารข้อมูลประโยชน์ของข้าวอินทรีย์ที่แตกต่างจากข้าวทั่วไป 
โดยอาจเพ่ิมรูปแบบ QR Code หรือกระดาษแนบ ตามความเหมาะสม รวมทั้งการท า Co-branding 
ลงไปในเมนูอาหารของร้านอาหารหรือภัตตาคารที่ใช้ข้าวอินทรีย์ยโสธร 

๓)  ร้านอาหารเกษตรอินทรีย์ (Rice Café) เพ่ือขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ยโสธรที่ผู้บริโภคสามารถ
สัมผัสถึงข้าวและอาหาร ที่ปรุงจากเกษตรอินทรีย์ ในด้านความอร่อย ความสด และสะอาด โดยจัดท า
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จุดแวะพักส าหรับนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง 
รวมทั้งจ าลองแปลงนาข้าวอินทรีย์สาธิตหรือแปลงปลูกพืชอินทรีย์อื่น ๆ ไว้ให้เยี่ยมชม  
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๔)  การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เป็นการให้ข้อมูลเรื่องความปลอดภัยของ
ข้าวอินทรีย์ยโสธร คุณสมบัติพิเศษของข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นข้าวที่หุงแล้วไม่บูดหรือเสียง่ายเหมือน
ข้าวทั่วไป ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมส าหรับผลิตภัณฑ์ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ จัดตั้ง 
facebook ข้าวอินทรีย์ยโสธร จัดท า line application โดยการท า sticker line ให้ดาวน์โหลดใน 
theme ยโสธร เมืองเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการรีวิวสินค้าผ่าน blogger ที่มีชื่อเสียงในด้านการ
ท่องเที่ยว และด้านอาหาร เป็นต้น 

๕)  ศูนย์การเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์  โดยให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนและ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
มีการจัดกลุ่มดูงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มข้าราชการ นักศึกษา นักเรียน 
กลุ่มชาวบ้านและกลุ่มเกษตรกร รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์และประโยชน์ของ
การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ว่าแตกต่างจากสินค้าเกษตรทั่วไปอย่างไร ผู้บริโภคจะได้รับ
ประโยชน์อะไร โดยจัดท าในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค แล้วประชาสัมพันธ์ผ่าน ไลน์ หรือ เฟสบุค 
และเว็บไซต์ ตลอดทั้งปี 

๔.๒  ข้อเสนอแนวทำงแก้ปัญหำเพิ่มเติมเฉพำะ ส ำหรับกลุ่มข้ำวคุณค่ำชำวนำคุณธรรม มีดังนี้  
๑)  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนงานท างานใช้เงินลงทุนน้อย โดยให้หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ

มาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยเน้นที่ความเรียบง่าย พอเพียง ใช้ของที่มีอยู่ หรือใช้งบประมาณน้อย 
เช่น การปรับปรุงโต๊ะคัดแยกเมล็ดให้เป็นโต๊ะกระจกที่ติดไฟส่องสว่าง เป็นต้น นอกจากนี้ เพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่องและเห็นผลในระยะยาว ควรจะมีการจัดตั้งทีมซ่อมบ ารุงเครื่องจักรทางการเกษตร 
โดยมีนักวิชาการ และช่างเทคนิคทางการเกษตรที่มีความช านาญ เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ 
โดยขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในจังหวัด (สถาบันอาชีวศึกษา) 

๒)   โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยขอความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานการค้าข้าว เช่น เจ้าของโรงสี มาให้ความรู้และเป็นพ่ีเลี้ยงเกี่ยวกับ
การบริหารงาน การบริหารเงินและดอกเบี้ย และการบริหารสินค้าคงคลัง หรือภาคเอกชนที่
เชี่ยวชาญในด้านการบริหารศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เพ่ือน ามาพัฒนาต่อยอดงานการบริหาร
ศูนย์การเรียนรู้ข้าวคุณธรรมของกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น  

๓)  โครงการปรับปรุงกระบวนงานและการท างาน จากปัญหาขาดก าลังแรงงาน จึงต้องทบทวนและ
วิเคราะห์ว่าจะจัดสรรแบ่งงานกันอย่างไร งานใดมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด เพ่ือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ เพ่ือลดรายจ่ายและ
เพ่ิมรายได ้
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๕.  กำรน ำเสนอโครงกำร ข้อเสนอแนะ และบทสรุป 
 

 การน าเสนอโครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรและคณะกรรมการฯ  เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ 
สรุปว่า ข้อเสนอของโครงการที่จังหวัดยโสธรเลือกไปด าเนินการ ได้แก่  ๑) Mobile Unit : Organic Rice Truck  
รถจัดแสดงผลิตภัณฑ์ข้าวและขายข้าวเคลื่อนที่ พร้อมติดตั้งเครื่องสีข้าวสดที่สามารถสีขาวเปลือกเปนขาวสาร
ใหกับลูกคาได้ทันที  ๒) การเพ่ิมบรรจุภัณฑ์เพ่ือขายข้าวในลักษณะต่าง ๆ โดยเพ่ิมขนาดบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้บริโภค รวมทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ข้าวเปนของขวัญ
ของที่ระลึกเพ่ือใชในโอกาสตาง ๆ  และ  ๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน โดยให้หน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาปรับปรุง และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนงานเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและใช้งบประมาณให้น้อยที่สุด  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการ ได้แก่ ๑) การเพ่ิม
หลักสูตรส าหรับศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่หลากหลาย มีระยะเวลาในการศึกษาที่สั้นลง โดยจัดหลักสูตร
ให้สัมพันธ์กับกิจกรรมเดิมที่มีอยู่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงกิจกรรมกับหมู่บ้านโดยรอบ และ  ๒) การเพ่ิมเติม
การศึกษาและส ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มผู้ซื้อที่ส าคัญ สถานที่จ าหน่ายที่เหมาะสม ตลาดเฉพาะกลุ่ม 
(niche market) พฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภค เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์
สินค้าเกษตรอินทรีย์ 
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กิตติกรรมประกำศ 

 การจัดท ารายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project) ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒ จากการลงพ้ืนที่ศึกษาชุมชนในจังหวัดยโสธร 
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อจัดท าเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ในจังหวัดยโสธร จ านวน ๖ กรณีศึกษา โดยได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการฯ 
ในการนี้ คณะผู้เข้ารับการอบรมขอขอบคุณ อาจารย์วรภา ชัยเลิศวณิชกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ ทีไ่ด้กรุณาสละ
เวลาให้ความรู้และแนวคิดตลอดจนค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารายงานการศึกษากลุ่ม และ
ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร คุณบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ที่ให้ความรู้และข้อเสนอแนะตลอด
ระยะเวลาการลงพ้ืนที่ศึกษาชุมชนในจังหวัดยโสธร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรภายใต้วิสัยทัศน์ “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์เมืองแห่ง
วิถีอีสาน” ที่มีความเชื่อมโยงกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
และนโยบายรัฐบาล  พร้อมทั้งขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของจังหวัดยโสธรที่ให้
ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และประสานงานกับคณะผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี   

 ในการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาชุมชน ผู้เขา้รับการฝึกอบรมยังได้รับการต้อนรับและความร่วมมืออย่างอบอุ่น
จากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และพ่อแม่พ่ีน้องในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด
ยโสธร  ท าให้ได้มีโอกาสเรียนรู้การท าเกษตรอินทรีย์ และเข้าใจวิถีชีวิตชุมชนเกษตรอินทรีย์จากพ้ืนที่ จริง ซึ่งมี
คุณค่ามากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นอย่างยิ่ง และส าหรับชุมชนบ้านม่วงไข่ (ในบริเวณวัดป่าสวนธรรมร่วมใจ) 
ต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาส าหรับรายงานฉบับนี้ ต้องขอขอบพระคุณ คุณพ่อนิคม  เพชรผา  
ผู้น าที่เข้มแข็งของชุมชน และชาวชุมชนวัดป่าสวนธรรมร่วมใจทุกคน ผู้ดูแลต้อนรับ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
และอ านวยความสะดวก ตลอดระยะเวลาการลงศึกษาพ้ืนที่ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี 

สุดท้ายนี้ คณะผู้เข้ารับการอบรมขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ก.พ. ทุกท่าน 
ที่สนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้เข้ารับการอบรมตลอดช่วงเวลาการอบรมเป็นอย่างดียิ่ง และ
ขอขอบคุณหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมที่สนับสนุนท าให้ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒ ในครั้งนี้  

 

 

 

คณะผู้เข้ารับการอบรม  กลุ่ม ๖ 
หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที ่๒๒  

เมษายน ๒๕๖๐ 
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สำรบัญ 
            หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข 
กิตติกรรมประกาศ ช 
สารบัญ ซ 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญรูป ญ 
บทที่ ๑  บทน ำ ๑ 
บทที่ ๒  นโยบำยและแผนที่เกี่ยวข้อง ๒ 

๒.๑  (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ๒ 
๒.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ๔ 
๒.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร ๑๐ 
๒.๔  ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัด ๑๐ 

บทที่ ๓  จังหวัดยโสธร ๑๓ 
 ๓.๑  ที่ตั้ง อาณาเขตและสภาพทั่วไป ๑๓ 
 ๓.๒  ข้อมูลการปกครอง และประชากร ๑๕ 
 ๓.๓  ข้อมูลเศรษฐกิจ ๑๗ 

บทที่ ๔  เกษตรอินทรียจ์ังหวัดยโสธร ๑๙ 
๔.๑ เกษตรอินทรีย์ ๑๙ 
๔.๒ นิยามของเกษตรอินทรีย์ ๑๙ 
๔.๓  หลักการเกษตรอินทรีย์ ๒๐ 
๔.๔  หน่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทย ๒๑ 
๔.๕ การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร ๒๓ 

บทที่ ๕ กรณีศึกษำหมู่บ้ำนปลำยน้ ำ: บ้ำนม่วงไข่ (ในบริเวณวัดป่ำสวนธรรมร่วมใจ)                    
ต ำบลกระจำย อ ำเภอป่ำติ้ว 

๓๑ 

๕.๑  ความเป็นมาของชุมชนสวนธรรมร่วมใจ บ้านม่วงไข่                          ๓๑ 
๕.๒  สภาพปัญหาและผลการวิเคราะห์ ๓๗ 
๕.๓  ความต้องการของพ้ืนที่ และ/หรือความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ๓๙ 
๕.๔ ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ๔๑ 

บทที่ ๖  กำรน ำเสนอโครงกำร ข้อเสนอแนะ และบทสรุป ๕๑ 
 ๖.๑ ข้อเสนอของโครงการที่จังหวัดยโสธรเลือกไปด าเนินการ ๕๑ 
 ๖.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการฯ ๕๒ 
 ๖.๓ บทสรุป ๕๓ 
บรรณานุกรม ๕๔ 
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สำรบัญตำรำง 

หน้า 
ตารางที่ ๑   แสดงชื่ออ าเภอ และขนาดของแต่ละอ าเภอในจังหวัดยโสธร ๑๔ 
ตารางที่ ๒ แสดงข้อมูลจ านวนการปกครองท้องที่ และการปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละอ าเภอ

ในจังหวัดยโสธร 
๑๕ 

ตารางที่ ๓  ข้อมูลประชากรแยกตามเพศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ ๑๖ 
ตารางที่ ๔  ข้อมูลประชากรและจ านวนครัวเรือนแยกตามอ าเภอ ๑๖ 
ตารางที่ ๕  เปรียบเทียบคุณลักษณะหรือข้อก าหนดในการผลิตสินค้าเกษตร ๒๐ 
ตารางที่ ๖  การวิเคราะห์ SWOT การท าเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร ๒๕ 
ตารางที่ ๗  ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยโสธรและภาพรวม 
 ของประเทศ 

๔๑ 

ตารางที่ ๘  ตัวอย่างกรอบการด าเนินการ (Implementation) ๔๗ 
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สำรบัญรูป 

หน้า 
รูปที่ ๑  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ๒ 
รูปที่ ๒  กรอบความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  

กับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
๕ 

 
รูปที่ ๓  แสดงที่ตั้งและขอบเขตของจังหวัดยโสธร  ๑๔ 
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บทที่ ๑ 

บทน ำ 

หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒ ได้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติ (Action Learning) โดยยึดวิชาการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) 
เป็นแกนหลักให้เกิดการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการคิดและแนวทาง
ในการจัดท าโครงการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีประสบการณ์ในการท างานโครงการด้วยหลักการทรงงาน 
ในพระราชด าริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
สามารถน าไปปรับใช้ในการท างานให้เกิดประโยชน์ต่อไป  พร้อมทั้งยังได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดท า
รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถประมวลผลความรู้ต่างๆ ที่ได้
จากการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้แก่ กระบวนการวิธีคิดวิเคราะห์ นวัตกรรม ดิจิทัล และเทคโนโลยี  
มาใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นระบบบนพ้ืนฐานของบริบทและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และเน้นการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ  เพ่ือน ามาจัดท าข้อเสนอแนะโครงการที่สะท้อนถึงการประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้  
ในการพัฒนาพื้นท่ีจริงได้อย่างถูกต้องตามหลักการและขั้นตอน   

จังหวัดยโสธรซึ่งเป็นเมืองต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “ยโสธรเมืองเกษตร
อินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” ได้รับการคัดเลือกจากส านักงาน ก.พ. ให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 
โดยได้ก าหนดหมู่บ้านที่จะท าการศึกษากลุ่ม (Group Project) รวม ๖ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่บ้านต้นน ้า 
(กระบวนการผลิต) จ้านวน ๒ แห่ง เน้นการขยายพ้ืนที่ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรระยะปรับเปลี่ยน  
การเพ่ิมผลผลิต การเกษตรนอกฤดูเก็บเกี่ยวในพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ และนวัตกรรมการผลิต กระบวนการผลิต
หมู่บ้านกลางน ้า (กระบวนการแปรรูป) จ้านวน ๒ แห่ง เน้นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การปรับปรุง
บรรจุภัณฑ์ และการแปรรูปผลผลิต และหมู่บ้านปลายน ้า (กระบวนการตลาด) จ้านวน ๒ แห่ง เน้นการ
ส่งเสริมการตลาด การเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย และการจัดการกลไกการตลาด   

รายงานฉบับนี้ได้มุ่งเน้นกรณีศึกษา ส าหรับหมู่บ้านปลายน้ า ณ บ้านม่วงไข่ (ในบริเวณวัดป่าสวนธรรม
ร่วมใจ) ต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ลงพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เพ่ือศึกษาและจัดเก็บข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพ่ือน ามาศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม และจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) และแนวคิดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis) 
เพ่ือประมวลผลและจัดท าเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในแต่ละหมู่บ้านให้สอดคล้องกับ
บริบทและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด
ยโสธรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์จังหวัดต่อไป  
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บทที่ ๒ 

นโยบำยและแผนที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑ (ร่ำง) กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ที่ต้องการให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์
ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๓) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับระบบการบริหารจัดการ
ภาครฐั  

รูปที่ ๑ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

 
ที่มา : สศช. 
 

จากการพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  พบว่า ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน (Growth&Competitiveness) ได้ก าหนดเป้าหมายส าคัญเพ่ือให้ไทยหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง จ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ 
๕.๐ - ๖.๐ ต่อปี ในอีก ๑๕ ปี และรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๒,๔๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี  ได้มีการก าหนด
แนวทางการด าเนินการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคการเกษตรที่ส าคัญ ดังนี้ 
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๒.๑.๑ กำรจัดกำรกำรใช้ที่ดินเพื่อกำรเกษตร เพ่ือสร้างความมั่นคงรายได้ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์
ที่ดินเต็มตามศักยภาพ และตอบสนองตลาดโลก โดยต้องก าหนดพ้ืนที่เหมาะสมในการผลิต
สินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับราคาและความต้องการของตลาด รวมทั้ งก าหนดมาตรการ
สนับสนุนและจูงใจด้วยการเชื่อมโยงผลผลิตการเกษตรกับความต้องการของตลาดและโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้งมาตรการจูงใจที่สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

๒.๑.๒ ศูนย์กลำงกำรผลิตอำหำรคุณภำพ นอกจากให้ความส าคัญกับการสร้างรายได้และการส่งออก
สินค้าเกษตรและอาหารของไทยด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทานแล้ว ยังให้
ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

๒.๑.๓ กำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว โดยพัฒนากลุ่มเมืองท่องเที่ยว และผลักดันให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้ เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยจะให้ความส าคัญกับการตลาด การดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย และพัฒนา
ท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม เชื่อมโยงสินค้า OTOP กับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา 

๒.๑.๔ ศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสุขภำพ พัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาค
อาเซียน เพ่ือสร้างรายได้  แล้วน าไปยกระดับคุณภาพบริการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศ โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านบริการด้านสุขภาพ (Health 
Services) โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนที่มีความพร้อม และส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการ
สุขภาพ (Wellness Health) เช่น สปา และนวดแผนไทย เป็นต้น ในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานและส่งเสริม
การตลาดในเชิงรุก ตลอดจนพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิชาการ และงานวิจัยด้าน
การแพทย์ของภูมิภาค  

๒.๑.๕ พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสู่สำกล (SMEs) ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
ที่เข้มแข็งเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
ด าเนินธุรกิจ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ พัฒนาและยกระดับผู้รับช่วง
ผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมมูลค่า เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้
เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพ้ืนที่ ด้วยการก าหนดธุรกิจที่มีศักยภาพและเชื่อมเครือข่าย
ธุรกิจในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
ตลอดจนสนับสนุน SMEs ที่มีศักยภาพขยายการลงทุนไปในต่างประเทศ 
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๒.๑.๖ ยกระดับศักยภำพของสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล  
เป็นช่องทางในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยจะปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา
จากการพัฒนาน าตลาด มาเป็น ตลาดน าการพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญคือ หนึ่ง 
การส่งเสริม OTOP ตามกลุ่ม (Segment) ได้แก่ กลุ่มดาวเด่น สู่สากล จะให้ความส าคัญกับ
พัฒนามาตรฐานสู่สากลและการสร้างแบรนด์ กลุ่มเอกลักษณ์ เน้นเสริมสร้างจุดเด่นและความต่าง
ที่ตรงใจลูกค้าและสร้างแบรนด์ และกลุ่มพัฒนาเข้าสู่ตลาดแข่งขันเน้นการเพ่ิมผลผลิต ยกระดับ
มาตรฐานและขยายตลาด กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มปรับตัว เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตจะเน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และทักษะ ตลอดจนขยายตลาดและค้นหาความเก่ง สอง การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนโครงการ OTOP ด้วยการปรับโครงสร้างคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์แห่งชาติให้สอดคล้องกับการส่งเสริมตามกลุ่มและทบทวนหลักเกณฑ์การประเมิน
ระดับผลิตภัณฑ์และการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP รวมทั้งตั้งศูนย์กลางสนับสนุน OTOP 

๒.๑.๗ พัฒนำวิสำหกิจชุมชนและสหกรณ์ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และกลุ่ม
ประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง โดยในส่วนของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จะเน้นการพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ สร้างเครือข่ายตลาด จัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ในการประกอบ
วิสาหกิจชุมชน และเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับการพัฒนาสหกรณ์จะให้ความส าคัญกับเพ่ิมศักยภาพการเชื่อมโยงระบบ
การผลิตกับตลาด ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชน รวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิต
ประชาชนนอกระบบการศึกษา 

๒.๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

การพัฒนาประเทศในช่วง ๕ ปี ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นับเป็น ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติ โดยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นแผน
แม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติในล าดับแรก
และจะด าเนินการในลักษณะเช่นนี้ต่อไปอีกใน ๓ แผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๕ ในช่วง 
ปี พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติ 
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รูปที ่๒  กรอบความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
              กับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒  

 
       ที่มา: สศช. 

 
จากการพิจารณาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  พบว่า ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน ได้ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
ภาคการเกษตรที่ส าคัญ ดังนี้ 

๒.๒.๑ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด  
๒.๒.๑.๑ เศรษฐกิจขยำยตัวอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน โดยเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๕ โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๖๔ ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ และสัดส่วนรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เป็นร้อยละ ๑๙.๐ 

๒.๒.๑.๒ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรำยสำขำ 
เป้ำหมำยที่ ๑ ภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) 
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓  ๔.๕ และ ๖ ต่อปี ตามล าดับ 
เป้ำหมำยที่ ๒ เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นเป็น ๕๙,๔๖๐ บาท 
ต่อครัวเรือน  ในปี๒๕๖๔ และพ้ืนที่ การท าเกษตรกรรมยั่ งยืน เพ่ิมขึ้น เป็น 
๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๖๔ 

๒.๒.๒ แนวทำงกำรพัฒนำภำคกำรเกษตร โดย 

๒.๒.๒.๑ เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตภำคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดย (๑) พัฒนำและ
บ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร รวมทั้งจัดระบบกำรปลูกพืชให้สอดคล้อง
ปริมำณน้ ำที่หำได้ โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
แหล่งเก็บน้ า แหล่งน้ าในไร่นา อ่างน้ าขนาดเล็กและขนาดกลางให้กระจายตัวตาม
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ศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ า และมีการผันน้ าจาก
แหล่งน้ าที่มีปริมาณน้ าเกินความต้องการเข้ามาเติมในเขื่อนหรือในแหล่งน้ าที่มีปริมาณ
น้ าน้อยให้เพียงพอกับการท าการเกษตร การจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าในภาคเกษตร
ระดับลุ่มน้ า และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร (๒) คุ้มครองพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกรให้
มากขึ้น โดยผลักดันการจัดท าพระราชบัญญัติคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมการบริหาร
จัดการที่ดินเพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบ การรักษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรม
ไว้ให้เป็นฐานการผลิตการเกษตรที่มั่นคง รวมถึงการก าหนดเขตการใช้พ้ืนที่ท า
การเกษตรที่เหมาะสม และการสนับสนุนให้ท าการเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนที่ ปริมาณน้ า และความต้องการของตลาดในพ้ืนที่ รวมทั้งการเร่งฟ้ืนฟูและ
ปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพ
ดีอย่างทั่วถึงและราคาที่เป็นธรรม อาทิ พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ปุ๋ย และ (๓) ส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความรู้ในการรวบรวม คัดเลือก และปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้ า 
และจุลินทรีย์ของท้องถิ่น 

๒.๒.๒.๒ สร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนกำรเกษตรแบบมีส่วนร่วม  เพ่ือสนับสนุน
การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Base) และการปรับระบบการผลิต
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า
เกษตรมีความปลอดภัย  และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่
หลากหลาย โดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการศึกษาทางเลือกและก าหนด
กระบวนการในการศึกษา วิจัย พัฒนา และกลไกการก ากับดูแลอย่างเคร่งครัดและ
เหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับ (๑) ส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำปัจจัยกำรผลิตด้าน
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์สัตว์น้ า เทคโนโลยีการเพาะปลูก และการวิจัยและพัฒนา
เครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (๒) วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ ๆ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและควำมหลำกหลำยของ
สินค้ำที่เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ และ (๓) พัฒนำรูปแบบและ
กระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อปรับระบบกำรผลิตที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่
และกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ 
การจัดท าแปลงต้นแบบผ่านศูนย์เรียนรู้และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละพ้ืนที่ 
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๒.๒.๒.๓ ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนและสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำด โดย (๑) พัฒนำระบบมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร 
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล ทั้งในกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร อาทิ 
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ยา พลังงานทดแทน วัสดุชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบ
การตรวจรับรองคุณภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่
ยอมรับของตลาดภายในและต่างประเทศอย่างทั่วถึง และการก ากับดูแลให้มีการ
บังคับใช้กฎหมายเพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารอย่างเคร่งครัด
และต่อเนื่อง (๒) ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรให้ได้คุณภำพมำตรฐำน
และควำมปลอดภัย โดยให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน อาทิ 
หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
ส าหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่มีมาตรฐานเฉพาะ อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าฮาลาล 
และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจในการปรับปรุง
การผลิต และการส่งเสริมวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และ (๓) ขับเคลื่อนกำรผลิต
สินค้ำเกษตรอินทรีย์อย่ำงจริงจัง โดยการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผ่านมาตรการทางการเงินการคลัง การส่งเสริมการผลิต 
การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี 
ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการตลาด การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่ม
ผู้บริโภค การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน และการพิสูจน์ตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม รวมทั้ง
การจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อม
และเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทย
เพ่ือขยายฐานรายได้ 

๒.๒.๒.๔ เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรผลิตในห่วงโซ่ อุตสำหกรรมเกษตร  โดย 
(๑) เสริมสร้ำงศักยภำพของสถำบันเกษตรกรและกำรรวมกลุ่ม ให้เป็นกลไกหลัก
ในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเกษตร โดยอาศัยแนวคิด
และกระบวนการสหกรณ์เป็นพ้ืนฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบคลุม
เกษตรกรและประชาชนในทุกพ้ืนที่และขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต 
การตลาดและการเงิน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ ร่วมกับการขับเคลื่อนและ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจการเกษตรแบบประชารัฐ การลงทุนแบบความร่วมมือ
ภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) และการท าเกษตรพันธสัญญาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีความเป็นธรรม (๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และกำรท ำประมง
ให้สอดคล้องกับศักยภำพพื้นที่และควำมต้องกำรของตลำด (Zoning) เพ่ือเพ่ิม
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ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเร่งส่งเสริมการท าเกษตรแปลงใหญ่และ
เกษตรกรรมแม่นย าสูงในพ้ืนที่ที่ เหมาะสม การร่วมจัดหาปัจจัยการผลิตและ
เครื่องจักรกลการเกษตร การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือการปรับปรุงการ
ผลิต และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจ าเป็นด้านการเกษตร อาทิ ระบบโลจิสติกส์ 
และระบบภูมิสารสนเทศในการวางแผนการผลิตตลอดห่วงโซ่ ตลอดจนส่งเสริม
การท าเกษตรแบบประณีตที่ต้องใช้องค์ความรู้ ควบคู่กับการวางแผนและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ มีความเอาใจใส่ และใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด 
รวมทั้งค านึงถึงระบบนิเวศ  การพัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์และการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การท าเกษตร
ทางเลือกอ่ืนๆ รวมถึงการส่งเสริมระบบและการเลี้ยงปศุสัตว์และการท าประมงอย่าง
ยั่งยืน (๓) วิจัยพัฒนำและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนกำรผลิต 
ทั้งก่อนการเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยวและในกระบวนการแปรรูปเพ่ือให้เกิดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต (๔) สนับสนุนกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มสินค้ำเกษตร และกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนทรัพยำกรชีวภำพ  
เพื่อต่อยอดองค์ควำมรู้และพัฒนำผลิตภัณฑ์มูลค่ำสูง โดยน าผลการวิจัยและ
พัฒนามาใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในเชิง
พาณิชย์ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดบนพ้ืนฐานของการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐ  (๕) บริหำร
จัดกำรผลผลิตอย่ำงเป็นระบบครบวงจร โดยมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่าและ
ความต้องการของผู้บริโภคในตลาด เพ่ือสร้างสมดุลการผลิตในทุกระดับตั้งแต่
ท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงการผลิตภาคเกษตร
กับภาคการผลิตอ่ืน เช่น ภาคบริการและการท่องเที่ยว เพ่ือลดการพ่ึงพิงการส่งออก
สินค้าเกษตรและเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร (๖) พัฒนำกลไกจัดกำรควำมเสี่ยงที่
กระทบต่อสินค้ำเกษตร ได้แก่ ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า การจัดตั้งกองทุน
ประกันภัยพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งสร้างระบบเตือนภัยทางการเกษตรล่วงหน้า 
และ (๗) สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้ำน ในการเป็นแหล่งผลิต
วัตถุดิบเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่าและโอกาสในด้านการตลาดจากการส่งออกทั้งใน
และนอกภูมิภาคอาเซียน 

๒.๒.๒.๕ ส่งเสริมและเร่งขยำยผลแนวคิดกำรท ำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดย (๑) ส่งเสริมให้ เกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย
กำรเกษตร มีส่วนร่วมคิดร่วมท าและเป็นเจ้าของในการพัฒนาการเกษตรของตน โP
ดยภาครัฐสนับสนุนด้านปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นและเชื่อมโยงการด าเนินการกับ
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ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ (๒) ส่งเสริมขยำยผลและพัฒนำกำรผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ รวมถึงการท าเกษตรกรรมตามหลักการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี โดยสนับสนุนบทบาทเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในการขับเคลื่อน 
และการปรับกลไกและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรที่จ าเป็นในการท าเกษตรกรรม
ยั่งยืน อาทิ การพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน การสร้างองค์ความรู้การสนับสนุน
เงินทุนในลักษณะสินเชื่อสีเขียวที่จูงใจการผลิตและการส่งเสริมการตลาด และ 
(๓) ควบคุมกำรใช้สำรเคมีกำรเกษตรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพาะสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ทดแทนสารเคมีการเกษตรให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้สารเคมีการเกษตร
อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพ่ือลดผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

๒.๒.๒.๖ พัฒนำปัจจัยสนับสนุนในกำรบริหำรจัดกำรภำคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ 
โดย (๑) พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนอุปสงค์และอุปทำนด้ำนกำรเกษตรให้มีความถูกต้อง 
แม่นย า เชื่อถือได้และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการวางแผนด้านการเกษตร 
โดยใช้การตลาดน า รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์  
จากข้อมูลและเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง และการพัฒนาระบบเตือนภัยการเกษตร 
ที่มีประสิทธิภาพ (๒) สร้ำงบุคลำกรด้ำนกำรเกษตร โดยการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่
หรือด าเนินนโยบายบัณฑิตคืนถิ่น การจัดท าหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จาก
ภาคปฏิบัติเพ่ือสร้างเกษตรกรที่มีความรู้และมีความสามารถในการยกระดับการผลิต 
แปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการที่ สามารถปรับตัวได้ทันตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก การสนับสนุนการสร้างเกษตรกรปราดเปรื่องให้เป็นผู้บริหาร
จัดการธุรกิจการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ าถึงการแปรรูป และเปิดโอกาสให้บุตรของเกษตรกรที่มี
พ้ืนที่ท าการเกษตร มีทัศนคติและความต้องการในการสานต่องานเกษตรกรรมเป็นล าดับแรก 
ตลอดจนการสร้างค่านิยมที่ดีและการสร้างความมั่นคงของเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร โดยเฉพาะการดูแลสวัสดิการชาวนา ควบคู่กับการสนับสนุนการเพ่ิม
รายได้จากอาชีพนอกภาคเกษตร รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และเข้าถึงเครือข่าย
พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวางระบบบริหารจัดการความรู้เพ่ือให้
เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี และ (๓) ปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเกษตรให้ทันสมัย เช่น กฎหมายด้านสารเคมี กฎหมายด้านสหกรณ์ กฎหมาย
ด้านปฏิรูปที่ดิน และกฎหมายด้านอาหาร เป็นต้น 

 
 



โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒  เมษายน ๒๕๖๐ หน้า  ๑๐ 

๒.๓ ยุทธศำสตร์จังหวัดยโสธร 

จังหวัดยโสธรได้วิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัญหาและความต้องการของประชาชน รวมทั้งประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด โดยน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม) แล้วประเมินศักยภาพการพัฒนาร่วมกับประเด็น 
การพัฒนาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ
นโยบายของรัฐบาล/แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์รายสาขา ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายของประเทศ และยุทธศาสตร์ของภาค/ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แล้วสามารถสรุปผล
วิเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และคณะกรรมการบริหารงานแบบ
บูรณาการจังหวัดยโสธร (ก.บ.จ.ยส.) ได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งได้น าแผนพัฒนา
จังหวัดยโสธร ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เข้าประชุมกับทุกภาคส่วน เพ่ือหารือรับฟังความคิดเห็น 
ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ สรุปสาระส าคัญของยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ดังนี้ 

๒.๓.๑ วิสัยทัศน์ “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” 

๒.๓.๒ พันธกิจ ประกอบด้วย ๓ พันธกิจ ดังนี้ 

๒.๓.๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 

๒.๓.๒.๒ สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่น และชัดเจนในฐานะจังหวัดที่ด ารง
ความเป็นชุมชนอีสาน โดยเน้นการรณรงค์ให้ ความส าคัญกับวัฒนธรรม ค่านิยม 
และประเพณีอีสาน ซึ่งมีการผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อย่าง
กลมกลืน ขยายโอกาสด้านอุดมศึกษาในจังหวัด 

๒.๓.๒.๓ ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือท าให้
เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๔ ยุทธศำสตร์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัด สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

๒.๔.๑ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมกำรเกษตรอินทรีย์ครบวงจร และได้มำตรฐำน 
  เป้ำประสงค์ “ผลผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มาตรฐานและเพ่ิมมูลค่า” 
  ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

๑) พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน (๒๕,๐๐๐ ไร่/ปี) 
๒)  จ านวนสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน (๔ ชนิด) 
๓)  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ ๓.๕/ปี) 
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  กลยุทธ์ 
๑)  สร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๒)  ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เต็มศักยภาพ 
๓)  เพ่ิมความสามารถในการรับซื้อและส่งเสริมการแปรรูป เพ่ิมมูลค่าการผลิตสินค้า

เกษตรอินทรีย์ 
๔)  เพ่ิมตลาดและช่องทางการจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 

๒.๔.๒ ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว 
  เป้ำประสงค์ “ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน” 
 ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

๑)  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ ๕/ปี) 
๒)  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (ร้อยละ ๔/ปี) 

 กลยุทธ์ 
๑)  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
๓)  ยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวและการบริการ 

๒.๔.๓ ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภำพชีวิต เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมม่ันคง ของ
ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
  เป้ำประสงค์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย” 
  ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

๑)  ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตความตามเกณฑ์
มาตรฐาน ขั้นพื้นฐาน (ร้อยละ ๙๕ ต่อปี) 

๒)  จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบยโสธรโมเดล (เพ่ิมขึ้นปีละ ๓๖ 
หมู่บ้าน/ปี) 

๓)  ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ร้อยละ 
๙๕ ต่อปี) 

๔)  จ านวน อปท. ที่ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน (ดูแลสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส) (เพ่ิมขึ้น 
๑๐ แห่ง) 

๕)  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 
๖)  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของค่าเฉลี่ย O-Net ม.๓ (ร้อยละ๓.๕/ปี) 
๗)  ร้อยละของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๕/ปี) 
๘)  จ านวนร้อยละที่ลดลงของการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน/ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน 

(ลดลงร้อยละ ๓/ปี) 
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  กลยุทธ์ 
๑)  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง 
๒)  เพ่ิมศักยภาพในการรักษาความม่ันคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓)  ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
๔)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒.๔.๔ ยุทธศำสตร์ที่ ๔: อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  เป้ำประสงค์ “ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน” 
  ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

๑)  จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้และที่ดินของรัฐได้รับการปกป้องบ ารุงรักษาและปลูกต้นไม้ฟ้ืนฟู
สภาพป่า (๑๓,๐๐๐ ไร่/ปี) 

๒)  จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ (๑๐,๐๐๐ ไร่/ปี) 
๓)  จ านวนพื้นที่แหล่งน้ าได้รับการพัฒนาและมีผลผลิตสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น (๕,๐๐๐ ไร่/ปี) 
๔)  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานทดแทน (ร้อยละ ๐.๕/ปี) 

  กลยุทธ์ 
๑)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓)  ยกระดับเมืองเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิถีพลังงานทดแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒  เมษายน ๒๕๖๐ หน้า  ๑๓ 

บทที่ ๓ 

จังหวัดยโสธร 

๓.๑ ที่ตั้ง อำณำเขตและสภำพทั่วไป1 

จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย จัดตั้งโดยคณะปฏิวัติของ
จอมพลถนอม กิตติขจร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ อันให้แยก
อ าเภอยโสธร อ าเภอกุดชุม อ าเภอเลิงนกทา อ าเภอค าเขื่อนแก้ว อ าเภอมหาชนะชัย และอ าเภอป่าติ้ว 
ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี แล้วรวมกันตั้งเป็นจังหวัดยโสธร และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๑๕
สืบไป โดยมีนายชัยทัต สุนทรพิพิธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรคนแรก  

จังหวัดยโสธรเดิมเป็นหมู่บ้านเรียกว่า บ้านสิงห์ท่า ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๕๗ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยทรงยกฐานะเป็นเมืองยโสธร มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครถึง  
พ.ศ. ๒๔๔๓ รวมเข้าอยู่ในบริเวณอุบลราชธานีจนถึง พ.ศ. ๒๔๕๐ เมื่อยุบบริเวณอุบลราชธานี จัดตั้งเป็น
จังหวัดอุบลราชธานี จึงเป็นอ าเภอในจังหวัดอุบลราชธานี กระทั่งมีประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าว 

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอำกำศ 

ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระหว่างเส้นแวงที่ ๑๐๔ และ ๑๐๕ องศาตะวันออก 
และเส้นรุ้งที่ ๑๕ และ ๑๖ องศาเหนือ มีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์
ประมาณ ๕๓๑ กิโลเมตร (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑, ๒, ๒๐๒) อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ) มีพ้ืนที่ ๔,๑๖๑.๔๔๔ ตารางกิโลเมตรหรือ 
๒,๖๐๐,๙๐๒.๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๑ ของพ้ืนที่ทั่วประเทศ (๓๒๑ ล้านไร่) และคิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๘๙ ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

พ้ืนที่จังหวัดยโสธร มีลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวันตกลงไปทางทิศตะวันออก พ้ืนที่ทางตอนเหนือส่วนใหญ่
เป็นที่ราบสูงสลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่นมีสภาพเป็นป่าและมีแหล่งน้ าขนาดกลาง ได้แก่ ห้วยลิงโจน  
ห้วยสะแบก ล าโพง ล าเซบายส่วนพ้ืนที่ทางตอนกลางและตอนใต้ เป็นที่ราบลุ่มต่ าสลับกับสันดินริ มน้ า  
มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ได้แก่ แม่น้ าชี และขนาดกลาง ได้แก่ล าน้ ายังล าทวน ไหลผ่าน มีหนอง บึง ล าห้วย 
และแหล่งน้ าขนาดเล็กอยู่ทั่วไปลักษณะดินส่วนมากเป็นดินทรายและดินเค็ม  

ภูมิอากาศ จังหวัดยโสธร มี ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยเท่ากับ 
๗๑.๑% อุณหภูมิสูงสุด ๔๓ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด ๑๑ องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในรอบ 
๕ ปี (๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) เฉลี่ย ๑,๖๐๐ ม.ม. ต่อป ี 

 

                                                           
1 ที่มา : เว็บไซตส์ านักงาานัักาววกยโสสร  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


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒  เมษายน ๒๕๖๐ หน้า  ๑๔ 

รูปที่ ๓  แสดงที่ตั้งและขอบเขตของจังหวัดยโสธร 
 

 
 

ตำรำงท่ี ๑ แสดงชื่ออ าเภอ และขนาดของแต่ละอ าเภอในจังหวัดยโสธร 

ที ่ อ ำเภอ 
พื้นที่ 

ระยะทำง (กม.) 
ไร ่ ตร.กม. 

๑ เมืองยโสธร ๓๖๑,๓๗๕ ๕๗๘.๒๐๐ -  
๒ เลิงนกทา ๕๘๙,๒๕๐ ๙๔๒.๘๐๐ ๖๙ 
๓ ค าเข่ือนแก้ว 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  



โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒  เมษายน ๒๕๖๐ หน้า  ๑๕ 

๓.๒  ข้อมูลกำรปกครอง และประชำกร 
๓.๒.๑ อำณำเขตจังหวัดยโสธรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและมุกดาหาร 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดอ านาจเจริญและอุบลราชธานี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด 

๓.๒.๒ กำรปกครองท้องที่ และกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ อ าเภอ ๗๘ ต าบล ๘๘๕ หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
อ าเภอเมืองยโสธร อ าเภอเลิงนกทา อ าเภอไทยเจริญ อ าเภอกุดชุม อ าเภอทรายมูล อ าเภอป่าติ้ว 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว อ าเภอมหาชนะชัย และอ าเภอค้อวัง การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
จังหวัดยโสธร มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ รูปแบบ จ 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 องค์กรพัฒนาเอกชน 
ในจังหวัดจังหวัดยโสธรมีองค์กรเอกชนในหลายลักษณะเพ่ือพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพ ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม สโมสร ชมรม และกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ ซึ่งองค์กรที่เด่นชัด และ
มีบทบาท เช่น หอการค้าจังหวัดยโสธร สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมสตรี  นักธุรกิจ และ
วิชาชีพจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด มูลนิธิรวมสามัคคี  และกลุ่ม
อาชีพในพื้นที่ที่เป็นองค์กรพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอาทิ กลุ่มเกษตรกร
ท านานาโส่ อ าเภอกุดชุม กลุ่มเกษตรกรท านาบากเรืออ าเภอมหาชนะชัย กลุ่มเกษตรกรรม
ธรรมชาติยั่งยืน อ าเภอค้อวัง ซึ่งจะผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยและอินทรีย์ ส่งต่างประเทศและ
มีกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปต่าง ๆ 

ตำรำงท่ี ๒ แสดงข้อมูลจ านวนการปกครองท้องที่ และการปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละอ าเภอในจังหวัดยโสธร 

ที ่ 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 



โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒  เมษายน ๒๕๖๐ หน้า  ๑๖ 

ที ่ อ ำเภอ 
จ ำนวน 

ต ำบล หมู่บ้ำน อบจ. เทศบำลนคร เทศบำลเมือง เทศบำลต ำบล อบต. 
๖ ป่าติ้ว ๕ ๕๗ - - - ๑ ๕ 
๗ ค้อวัง ๔ ๔๕ - - - ๑ ๔ 
๘ ทรายมูล ๕ ๕๔ - - - ๒ ๔ 
๙ ไทยเจริญ ๕ ๔๘ - - - ๑ ๔ 

 
รวม ๗๘ ๘๘๕ ๑ - ๑ ๒๓ ๖๓ 

  ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดยโสธร 

๓.๒.๓ ข้อมูลด้ำนประชำกร ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร มีประชากร จ านวน 
๓๙ ,๙๙๑ คน (ปี ๒๕๕๘มีจ านวน ๕๔๐ ,๑๘๒คน) เป็นชาย ๒๗๐ ,๘๙๑ คน และหญิง 
๒๖๙,๑๐๐ คน มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑๖๓,๗๐๑ ครัวเรือน มีอัตราการเพ่ิมธรรมชาติเฉลี่ย
ร้อยละ ๐.๔๕ ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย ๑๓๐ คนต่อตารางกิโลเมตร 

ตำรำงท่ี ๓ ข้อมูลประชากรแยกตามเพศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ -  ๒๕๕๙ 

ที ่ พ.ศ. เพศชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) หมำยเหตุ 
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 

ตำรำงท่ี ๔ ข้อมูลประชากรและจ านวนครัวเรือนแยกตามอ าเภอ 

ที ่ 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 ป่าติ้ว ๕ ๕๗ ๑๐,๕๕๒ ๑๗,๗๐๔ ๑๗,๖๐๒ ๓๕,๓๐๖ 
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ที ่ อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน ครัวเรือน 
จ ำนวนประชำกร 

ชำย หญิง รวม 
๗ ทรายมูล 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) 

๓.๓  ข้อมูลเศรษฐกิจ 
๓.๓.๑ ด้ำนกำรค้ำ : มีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ มีผู้จดทะเบียน 

นิติบุคคล ๙๔๖ ราย การค้าของจังหวัดยโสธรโดยเฉพาะการค้าข้าวมีหนาแน่นที่ชุมชนเทศบาล
เมืองยโสธร เทศบาลต าบลกุดชุมพัฒนา เทศบาลต าบลเลิงนกทา เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว 
สินค้าที่มีชื่อเสียงได้แก่ ข้าวหอมมะลิ หมอนขวานผ้าขิดผ้าไหมลายลูกหวาย ผ้าไทยท้องถิ่น  
ปลาส้ม ถั่วลิสง ก่องข้าว โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ 
๑,๐๘๑,๔๓๓,๒๕๖ บาท 

๓.๓.๒ ด้ำนกำรบริกำร : มีธนาคารพาณิชย์ ๒๐แห่ง ปี ๒๕๕๙ (ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) เงินฝาก
กระแสรายวัน ฝากประจ า ฝากออมทรัพย์ ๑๒,๔๖๒ ล้านบาท เงินให้สินเชื่อ ๑๘,๔๙๔ ล้านบาท 

๓.๓.๓ ด้ำนสำธำรณูปโภค : มีบริการไฟฟ้าและประปาที่ดี ไปรษณียภัณฑ์ขนส่งทางบก และใน
อนาคตระยะต่อไปจังหวัดจะมีทางรถไฟผ่านพ้ืนที่อ าเภอเลิงนกทาและการพัฒนา/ผลักดันให้
สนามบินเลิงนกทาเป็นสนามบินพาณิชย์ 

๓.๓.๔ ด้ำนกำรท่องเที่ยว : มีโรงแรม ๙๗ แห่ง จ านวน ๑,๗๗๓ ห้องพักส่วนรายได้จากการท่องเที่ยว
พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ มีจ านวนเพิ่มขึ้น โดยในปี ๒๕๕๔ 
มีจ านวน ๔๓๓,๖๕๒ คน เพ่ิมขึ้นเป็น ๕๑๓,๒๔๔ คน ในปี ๒๕๕๘ และรายได้จากการท่องเที่ยว
มีจ านวนเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน โดยในปี ๒๕๕๔ มีรายได้ ๔๙๒.๙๕ ล้านบาท และในปี ๒๕๕๘ 
เพ่ิมข้ึนเป็น ๖๐๙.๑๘ ล้านบาท 

๓.๓.๕ ด้ำนกำรประกอบอำชีพ : ประชากรในจังหวัดยโสธรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม 
(เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง) มีจ านวน ๑๕๒,๘๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๖ 
ของผู้มีงานทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม ขณะที่นอกภาคเกษตรกรรมมี
จ านวน ๙๑,๘๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๔ โดยด้านการขายส่งและการขายปลีกมีจ านวน
มากท่ีสุดรองลงมาคือด้านการก่อสร้าง และด้านกิจกรรมโรงแรมและอาหาร ตามล าดับ (ข้อมูล 
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
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จังหวัดยโสธรมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือ หมอนขิด 
ผลิตภัณฑ์จักสาน และผ้าย้อมสีธรรมชาติ ส่วนประเภทอาหาร ได้แก่  ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี และปลาส้มยโสธร อันเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยมีผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จ านวน ๙๐๗ ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ 
ปี ๒๕๕๙) และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับความนิยมและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกและจังหวัด
ยโสธร โดยเฉพาะหมอนขวานผ้าขิดที่บ้านศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จ านวน ๗๑ ราย มีการส่งไป
จ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนผลิตภัณฑ์อ่ืน  ๆ ที่มีจ าหน่ายในท้องถิ่นและ
ภายในประเทศ ซึ่งมีก าลังผลิตไม่มากนักและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกในชุมชน ได้แก่
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย เครื่องทองเหลือง แกะสลักไม้ ปลาส้ม 
ไก่ย่างบ้านแคน ลอดช่อง เนื้อโคขุน ไข่ไก่อินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง เป็นต้น โดย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มีแนวโน้มเพ่ิมจ านวน
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ ๔ 

เกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร 

๔.๑ เกษตรอินทรีย์ 
การท าการเกษตรโดยทั่วไปมีการใช้สารเคมีในระบบการผลิต ทั้งในรูปของปุ๋ยเคมี ยาก าจัดศัตรูพืช 
ฮอร์โมน และอ่ืน ๆ เกษตรเคมีแม้จะให้ผลผลิตต่อไร่สูง แต่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นด้วย เพราะปุ๋ยเคมี รวมทั้งสารเคมีต่าง ๆ 
ท าให้ดินและสภาพแวดล้อมเสียหาย เมื่อใช้ไปหลายปีต้องใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชจ านวนมากขึ้น
ตามล าดับ จึงท าให้เกษตรกรเป็นหนี้เพ่ิมข้ึน อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาทางการเกษตรมาก เช่น เกิดปัญหา
โรคและแมลงระบาดท าให้เกิดความยุ่งยากในการก าจัดและป้องกัน สภาพแวดล้อมถูกท าลายเสียหาย
จนยากท่ีจะเยียวยาให้กลับคืนมาดังเดิม ผลผลิตมีสารเคมีปนเปื้อนเกินปริมาณท่ีก าหนดท าให้เกิดพิษภัย
ต่อผู้บริโภค เป็นต้น  

เกษตรอินทรีย์ได้รับการบันทึกว่าเกิดขึ้นครั้งแรก ๆ ในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๓๐ ถึง ๑๙๔๐ หรือประมาณ 
๖๐ ถึง ๘๐ ปี มาแล้ว ในประเทศพัฒนาแล้วทางตะวันตก รวมทั้งประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นผลมาจาก
ผลการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการดิน  (soil management) ของนักวิทยาศาสตร์หลายท่านที่ได้
ท าการศึกษาในช่วงก่อนหน้านั้นไม่นาน ท าให้เกิดความเข้าใจและเห็นความส าคัญของพลังงานคาร์บอน
อินทรีย์ (organic carbon energy) ที่ท าให้จุลชีพในดินสามารถด ารงชีพอยู่ได้ ส่งผลให้ดินไม่เสื่อมสภาพ 
ซึ่งระบบนิเวศดังกล่าวเป็นสภาวะที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชและสามารถสร้างผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง หรือพืชที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม 
ลดมลภาวะต่อพ้ืนที่เพาะปลูกและระบบนิเวศ ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ผลิต 
ผู้บริโภค 

๔.๒   นิยำมของเกษตรอินทรีย์ 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้ให้ความหมายของเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า  

“เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) คือ ระบบกำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตรแบบองค์รวม  
ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ วงจรชีวภำพ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยเน้นกำรใช้วัสดุ
ธรรมชำติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ท่ีได้มำจำกกำร
ดัดแปรพันธุกรรม (Genetic Modification) หรือ พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มีกำร
จัดกำรกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นกำรแปรรูปด้วยควำมระมัดระวัง เพื่อรักษำสภำพกำรเป็นเกษตร
อินทรีย์ และคุณภำพที่ส ำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกข้ันตอน” 
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ปัจจุบัน นอกเหนือจาก “เกษตรอินทรีย์” ที่เป็นเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยของสินค้าเกษตร 
ที่มีอยู่ในท้องตลาดแล้ว เรายังอาจได้ยินมำตรฐำน สินค้ำเกษตรอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ำยกัน ซึ่งอำจท ำให้
เกิดควำมสับสนแก่ผู้บริโภคถึงควำมเหมือนหรือแตกต่ำงกับสินค้ำ เกษตรอินทรีย์ได้ เช่น ผักปลอด
สำรพิษ ผักไร้สำร ผักอนำมัย เป็นต้น เพ่ือให้เข้าใจคุณลักษณะหรือข้อก าหนดในการผลิตสินค้าเกษตร
ดังกล่าว จึงแสดงรายการเปรียบเทียบไว้ดังตารางต่อไปนี้  

ตำรำงท่ี ๕  เปรียบเทียบคุณลักษณะหรือข้อก 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 

ทั้งนี้ มาตรฐานที่แตกต่างกันของสินค้าเกษตรดังกล่าวเป็นไปตามหน่วยงานที่รับผิดชอบให้การรับรอง  
ที่ต่างกัน 

๔.๓  หลักกำรเกษตรอินทรีย์ 
หลักการเกษตรอินทรีย์ที่ยอมรับกันทั่วไปคือ หลักการที่ก าหนดโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ 
(International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM) ซึ่งเกิดจากการระดม
ความคิดเห็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์  ด้านเกษตรอินทรีย์โดยตรงจากทั่วโลก 
ที่ประชุมใหญ่สหพันธ์ฯ ได้ลงมติรับรองหลักการเกษตรอินทรีย์ที่ประกอบด้วย ๔ มิติ คือ สุขภาพ
นิเวศวิทยา ความเป็นธรรม และการดูแลเอาใจใส่ (health, ecology, fairness and care) มีรายละเอียด
โดยสรุปดังนี้ 

(ก)  มิติด้ำนสุขภำพ “เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องด้ารงไว้และสร้างเสริมสุขภาพของดิน พืช สัตว์ 
มนุษย์ และโลกอย่างเป็นองค์รวม ไม่สามารถแบ่งแยกได้” 

(ข) มิติด้ำนนิเวศวิทยำ “เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องตั ง อยู่บนรากฐานของระบบนิเวศและวัฏจักรที่มีชีวิต 
โดยการท้างานร่วมกับมัน เลียนแบบวิถีทางธรรมชาติ และช่วยด้ารงไว้ซึ่งระบบนิเวศและวัฏจักร 
ที่มีชีวิตดังกล่าว” 

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#ecology
http://www.greennet.or.th/article/1006#fair
http://www.greennet.or.th/article/1006#care
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(ค) มิติด้ำนควำมเป็นธรรม “เกษตรอินทรีย์ควรด้าเนินอยู่บนความสัมพันธ์ที่มีความเป็นธรรมระหว่าง
สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปและโอกาสในการด้าเนินชีวิต” 

(ง) มิติด้ำนกำรดูแลเอำใจใส่ “การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ควรจะต้องด้าเนินการอย่างระมัดระวัง
และรับผิดชอบ เพ่ือปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนทั งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั ง
สภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย” 

๔.๔  หน่วยงำนรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ของไทย 

เกษตรอินทรีย์ประกอบด้วยกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรและผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่
หลากหลาย ได้แก่ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นต้น จึงมีการก าหนด
มาตรฐานจ าแนกตามชนิดของผลผลิตจากฟาร์มเกษตรอินทรีย์  เช่น มาตรฐานข้าวอินทรีย์ ผักอินทรีย์ 
ปลาสลิดอินทรีย์ เป็นต้น นอกจากนี้ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยังสามารถแบ่งออกได้ตามระบบการ
ก าหนดมาตรฐานหรือหน่วยงานผู้ให้การรับรองมาตรฐาน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ 
เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ หรือหน่วยงานเอกชนระหว่างประเทศที่ได้รับการ
ยอมรับระดับสากล เช่น สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) 

ส าหรับประเทศไทย มีส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจประเมิน เพ่ือรับรองระบบงานด้านเกษตรอินทรีย์ (Accreditation Body : AB) 
ให้กับหน่วยงานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยดังกล่าว รวมทั้งตรวจรับรองให้กับหน่วยงานรับรอง
สินค้าเกษตรอินทรีย์ของต่างชาติที่เข้ามาด าเนินการในประเทศไทยด้วย เพ่ือให้มั่นใจถึงคุณสมบัติของ
หน่วยงานที่ท าหน้าที่รับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทย 

ส าหรับจังหวัดยโสธร ได้มีการประกาศเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพ้ืนฐาน (Yasothon 
Basic Organic Standard : Yaso BOS) เพ่ือส่งเสริมขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และจ านวนเกษตรกร
ผู้ท าเกษตรอินทรีย์ให้เพ่ิมขึ้นมากขึ้น โดยคาดว่าจะมีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นจาก ๗๙,๐๐๐ ไร่ ในปี 
๒๕๕๙ เป็น ๑๒๔,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งการจัดท ามาตรฐานดังกล่าวเป็นการน าระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วมหรือระบบ PGS (Participation Guarantee System) ที่มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่าและ
เหมาะสมกับเกษตรกรผู้ผลิตรายย่อยและกับผลผลิตที่มุ่งจ าหน่ายตลาดในท้องถิ่นหรือตลาด
ภายในประเทศมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร (Yasothon Model)  โดยมี
ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

๔.๔.๑ เกษตรกร  
๑) มีความสมัครใจและแสดงความมุ่งม่ันที่จะท าการเกษตรอินทรีย์ 
๒) มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อชุมชน ส่วนร่วม 
๓) มีความประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม ไม่หมกมุ่นอบายมุข 
๔) เอาใจใส่ในการดูแลสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติ 
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๔.๔.๒ กระบวนกำรผลิต 
๑) พื้นที่เพำะปลูก 

๑.๑)  แปลงเพาะปลูกต้องอยู่ห่างจากแหล่งก่อเกิดมลพิษ ดังต่อไปนี้ ห่างจากโรงงาน
อุตสาหกรรม บ่อขยะ และถนนที่รถสัญจรไปมา ไม่ต่ ากว่า ๓ เมตร  

๑.๒)  กรณีที่พ้ืนที่ข้างเคียงแปลงเพาะปลูกมีการฉีดพ่นสารเคมี เกษตรกรต้องปลูกพืช 
ที่เป็นแนวกันชนที่มีความสูงในแปลงเคมี และต้องเป็นพืชคนละชนิดกับ พืช
ที่เกษตรกรปลูก 

๑.๓)  ห้ามเผาท าลายเศษพืชอินทรียวัตถุในพ้ืนที่เพาะปลูกโดยไม่จ าเป็น ยกเว้น การท า
เฉพาะจุดเพื่อท าลายศัตรูพืช ศัตรูสัตว์เท่านั้น ไม่เผาตอซังข้าว  

๒) ระยะเวลำกำรปรับเปลี่ยนมีระยะปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยเลิกใช้สารเคมี 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือตามท่ีก าหนด 

๓) เมล็ดพันธุ์ ส่วนที่ขยำยพันธุ์ 
๓.๑)  ห้ามใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ที่มาจากการใช้เทคโนโลยีดัดแปลง

พันธุกรรม ฮอร์โมน หรือสารเคมีสังเคราะห์ และการฉายรังสี 
๓.๒)  เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ ต้องมาจากระบบการผลิตอินทรีย์ หากหาไม่ได้ต้องมีวิธีการจัดการ

ที่เหมาะสมก่อนการน ามาใช้ และต้องผ่านการตรวจรับรองของผู้ตรวจประเมิน  
๔) ปุ๋ยและกำรก ำจัดศัตรูพืช 

๔.๑)  ห้ามการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีสังเคราะห์ทุกกรณีตลอดห่วงโซ่การผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี 
ยาก าจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าหอย ยาแผนปัจจุบันส าหรับสัตว์ เร่งการ
เจริญเติบโตฮอร์โมนและสารสังเคราะห์ในกระบวนการแปรรูป  

๔.๒)  ห้ามการใช้มูลสัตว์สดหรือที่ยังไม่ย่อยสลาย และพืชอาหารที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน
จุลินทรีย์ก่อโรคโดยตรง ควรน ามาหมักด้วยความร้อนหรือผ่านกระบวนการย่อย
สลายจนเป็นปุ๋ยก่อนหรือใช้มูลแห้ง 

๔.๓)  ห้ามการใช้มูลสัตว์จากการเลี้ยงสัตว์อุตสาหกรรมที่ใช้ยา สารเคมีปริมาณมาก และ
การเลี้ยงแบบกรงตับ 

๔.๔)  มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากอินทรียวัตถุภายในฟาร์มของตนเองให้มากที่สุดเพ่ือให้เกิด 
การหมุนเวียนธาตุอาหารในดินอย่างต่อเนื่อง 

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

ก่อนน ามาใช้ 
๕.๒)  ห้ามใช้เครื่องพ่นยาเคมีปกติร่วมกันกับอินทรีย์ 
๕.๓)  ห้ามใช้กระสอบปุ๋ยเคมีบรรจุผลผลิต 

๔.๔.๓ ขั้นตอนกำรขอรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐำน  
๑) เกษตรกรยื่นค าร้องขอการรับรอง 
๒) จังหวัดยโสธร แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน 
๓) คณะกรรมการการตรวจประเมิน ออกตรวจประเมินแปลงและพืชที่ขอรับรอง 
๔) หากผลการประเมินผ่านข้อก าหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการก ากับการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพ้ืนฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติให้การรับรอง 
๕) จังหวัดยโสธรออกใบรับรองและมอบตราสัญลักษณ์ให้เกษตรกรผู้ได้รับการรับรองน าไปใช้

ตามเงื่อนไขที่ก าหนด  

จากหลักเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพ้ืนฐาน จะเห็นได้ว่าการท าเกษตรอินทรีย์จะต้ องท า 
ทั้ งกระบวนการตั้ งแต่กรรมวิธีการผลิตที่ ให้ ความใส่ ใจใน การด าเนินการและการใช้ปั จจัย 
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี รวมทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ 
ที่มีการตัดต่อพันธุกรรม และยังจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดเก็บและแปรรูป ตลอดจน
ระบบการจัดจ าหน่ายจนถึงมือผู้บริโภค ส่งผลให้การท าการเกษตรอินทรีย์จะก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรและอาชีพเกษตรกรรมสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค และ
สิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งระดับชุมชนและประเทศได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

๔.๕  กำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมต่อกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด สรุปปัจจัยต่าง ๆ 
ทั้งภายนอกและภายในจังหวัดทีมี่ผลต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรดังนี้ 

๔.๕.๑ สภำพภูมิศำสตร์จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรเพ่ือท าเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์  
มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของไทยด้วย
พ้ืนที่จังหวัดกว่า ๒.๖ ล้านไร่ และลักษณะภูมิประเทศมีความแตกต่างๆกันทั้งที่ราบสูงสลับกับ
พ้ืนที่แบบลูกคลื่นและที่ราบลุ่มต่ าสลับกับสันดินริมน้ า ส่งผลให้ชุดดินในแต่ละอ าเภอมีความ
แตกต่าง ๆ กัน บางพ้ืนที่ชุดดินมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว ในขณะที่บางพ้ืนที่สภาพดิน
มีปัญหา ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของผลผลิตต่อไร่  (yield) ในแต่ละพ้ืนที่ ระหว่าง ๓๐๐ - 
๖๐๐ กิโลกรัม/ไร่ 
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ด้านแหล่งน้ ำยังคงพ่ึงพาแหล่งน้ าจากธรรมชาติ ระบบชลประทานทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก
กระจายในหลายอ าเภอ แต่ยังคงมีข้อจ ากัดการท าเกษตรอินทรีย์จึงพ่ึงพาการกักเก็บน้ า
ธรรมชาติและน้ าบาดาล เพ่ือให้เป็นระบบปิดไม่ปนเปื้อน การที่ต้นทุนการเข้าถึงแหล่งน้ าของ
บางพ้ืนที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้การปลูกพืชนอกฤดูท านา ยังไม่สามารถสร้างรายได้เพ่ิมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

๔.๕.๒ ควำมพร้อมของเกษตรกรจังห วัดยโสธร  มีกลุ่ ม เกษตรอินทรีย์  ปราชญ์ ชาวบ้ าน  
ที่มีความรู้การท าเกษตรปลอดภัยอยู่เป็นจ านวนมาก ที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับ
เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกันตัวเกษตรกร โดยเฉพาะสมาชิกในกลุ่มฯ ก็พร้อม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต และศึกษาระบบขั้นตอนการผลิตอินทรีย์  แต่ยังคงมีเกษตรกร
บางกลุ่มที่เห็นว่าการท าเกษตรอินทรีย์มีความยุ่งยากและตลาดรองรับยังมีจ ากัด  จึงขาด
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก 

๔.๕.๓ ศักยภำพกำรเข้ำสู่ตลำดยโสธร มีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งผลิตและจ าหน่ายข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ กว่า ๑๐ กลุ่ม มีผลผลิตปีละมากกว่า ๒๐,๐๐๐ ตัน ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ 
ส่งจ าหน่ายต่างประเทศ ทั้งในยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีน ส าหรับตลาดในประเทศ 
เนื่องจากผลผลิตส่วนใหญ่ของจังหวัดยังมีลักษณะเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่าง ผลิตภัณฑ์จาก
บางกลุ่มฯ จึงไม่สามารถท าตลาดในจังหวัด  และในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ เกิดการแข่งขันเชิง
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดด้วยกันประกอบกับช่องทางการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยังไม่หลากหลาย มีการท าการตลาดผ่านผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย 
เมื่อช่องทางการจัดจ าหน่ายยังมีจ ากัดส่งผลให้มีเกษตรกรที่ไม่สนใจการผลิตเกษตรอินทรีย์
อย่างจริงจัง นอกจากนี้ ข้าวอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร ยังเป็นที่รู้จักไม่กว้างขวางในตลาดมากนัก
เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน เช่น ข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์ อ านาจเจริญ 
เป็นต้น 

๔.๕.๔ กำรเปลี่ ยนแปลงทำงด้ำน เทคโนโลยี  ปัจจุบัน เทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) ของต่างประเทศส่งผลต่อการตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
ของไทยที่ส่งออกไปจ าหน่าย แต่ส าหรับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจฯ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ในการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือจัดการแปลงนาให้ได้มาตรฐานตาม
ข้อก าหนดของเกษตรอินทรีย์ ขาดการน าองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิต 
การเก็บรักษา การพัฒนา การบรรจุ มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานจริง ประกอบกับการ
พัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ยังมีจ ากัดและได้รับ
การผลักดันจากภาครัฐไม่เพียงพอ 
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๔.๕.๕ กำรสนับสนุน เชิ งน โยบำย  จั งหวัดยโสธรมี ยุทธศาสตร์ เกษตรอินทรีย์ของจั งหวัด 
ที่ชัดเจนสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของประเทศ ส่งผลต่อการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลางมายังระดับจังหวัดได้โดยง่าย การถ่ายทอดยุทธศาสตร์จากระดับต่าง ๆ 
ลงสู่ระดับปฏิบัติ ช่วยให้การด าเนินงานของผู้น าท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ สะดวกรวดเร็วส่งผลต่อ
การด าเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรที่เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐในการเข้าไปส่งเสริม ให้ความรู้การผลิตแบบอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงเครือข่าย  
แต่ภาครัฐบางส่วนขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขาดการเชื่อมโยงในเชิงลึก
ระหว่างภาครัฐและกลุ่มเกษตรกร การสนับสนุนต่าง ๆ จากรัฐ จึงยังไม่ตรงตามสภาพแวดล้อม
และความต้องการของชุมชน 

ตำรำงท่ี ๖ การวิเคราะห์ SWOT การท าเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร 

ปัจจัยภำยนอก โอกำส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats  : T) 
นโยบำย 
กฎระเบียบ 
(Policy) 

๑. ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัด
ยโสธรสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) นโยบาย
รัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
ของประเทศ ส่ งผลต่ อการจั ดสรร
งบประมาณจากส่วนกลางมายังระดับ
จังหวัดได้โดยง่าย 

๒. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์จากระดับต่าง ๆ 
ลงสู่ระดับปฏิบัติ ช่วยให้การด าเนินงาน
ของผู้น าท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ มีความ
สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การด าเนินงาน
ด้านเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร
เป็นรูปธรรม 

๓. นโยบายส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์
และครัวไทยสู่ครัวโลกส่งผลให้ผลผลิต
เกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษ เป็นที่
ต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศ

๑. กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติการท าเกษตรอินทรีย์
เพ่ือส่งออกมีความเข้มงวดทั้งด้านมาตรฐาน
และตรารับรอง ซึ่ งนอกจากตรารับรอง
มาตรฐานกลางแล้ว อาจมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศ เช่น IFOAM, NOP, JAS, 
BIOSWISS, USDA เป็ น ต้ น  ซึ่ ง อ า จ เป็ น
อุปสรรคทางการค้าประการหนึ่งที่ผู้ส่งออก
ต้องสมัครขอตรารับรองหลายตรา และ
มีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน 

๒. งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการยื่นขอรับ
รองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยังไม่เพียงพอ 

๓. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพ้ืนที่ 
และระดับจังหวัด ยังสนับสนุนการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนฯ ไม่ทั่วถึง 

๔. การประชาสัมพันธ์ การสร้างความรับรู้ของ
ภาครัฐและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์ยังไม่แพร่หลายกว้างขวาง เช่น
ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ ยังไม่รู้ความแตกต่าง
ระหว่าง เกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารพิษ 
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ปัจจัยภำยนอก โอกำส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats  : T) 
และต่างประเทศ  

๔. นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีส่วน
สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมเกษตรอินทรีย์ 

๕. การก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
จังหวัด หรือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ยโสธรขั้น พ้ืนฐาน (Yasothon Basic 
Organic Standard :Yaso BOS) สนับสนุน
ผลักดันให้เกิดพัฒนาการการท าเกษตร
อินทรีย์ ส าหรับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจฯ ที่ยังอยู่ ในขั้นเริ่มต้นได้มี
โอกาสผลิตและเข้าสู่ตลาดได้ 

และ ไฮไดรโปรนิกส์ เป็นต้น 
 

 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

๑. การรวมตัวเป็นระบบเศรษฐกิจอาเซียน
ท าให้ตลาดของหลายอุตสาหกรรม
ขยายตัวเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมาก 

๒. ช่องทางการตลาดในยุคปัจจุบันมีความ
หลากหลายมากขึ้ น  ต้นทุนการท า
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ลดลง
เมื่อเทียบกับในอดีต  

๑. มีการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดด้วยกัน 

๒. ราคาข้าวอินทรีย์ข้ าวปลอดสารเคมี  ยั ง 
ไม่แตกต่างกับข้าวหอมมะลิทั่วไปมากนัก 
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนมาผลิต
ข้าวอินทรีย ์

๓. การคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ยังมี
ต้นทุนสูง เนื่องจากห่างไกลจากท่าเรือขนส่ง
สินค้า สนามบิน และการเชื่อมต่อมายังตลาด
หลักในแต่ละภูมิภาค 

๔. ช่ อ งท างก ารจ าห น่ าย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ยั ง ไม่
หลากหลายไม่ต่อเนื่อง มีการท าการตลาด
ผ่านผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงไม่ก่ีราย  

๕. ข้าวอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร ยังไม่เป็นที่รู้จัก 
ในตลาดมากนักเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน เช่น 
ข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
สุรินทร์ อ านาจเจริญ เป็นต้น 

สังคม 
วัฒนธรรม 
(Social) 

๑. วิถีชีวิตของคนอีสานในจังหวัดยโสธรมี
ความเข้มแข็งและเรียบง่าย 
 

๑. ประชากรแรงงานลดน้อยลง เนื่ องจาก
จ านวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง และแนวโน้ม
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 



 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒  เมษายน ๒๕๖๐ หน้า  ๒๗ 

ปัจจัยภำยนอก โอกำส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats  : T) 
๒. กระแสความนิยมการดูแลสุขภาพของ

ผู้บริโภคท่ัวโลก 
๓. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลต่อการใส่ใจ
ดูแลสุขภาพมากข้ึน 

๔. ความตื่ นตัว ในการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. มีประวัติความเป็นมาด้านเกษตรอินทรีย์
ที่สามารถน ามาเป็น ‘Background’ ใน
การสร้างสรรค์เป็นแบรนด์ของตัวเอง 

๖. มีการสื่อสารเพ่ือปลุก/สร้างกระแสใน
สื่อประเภทต่าง ๆ ทาให้ผู้บริโภคมีความ
นิยมสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น  

๒. ประชาชนขาดทัศนคติ เชิ งบวกขาดการ
ยอมรับการท าเกษตรอินทรีย์ด าเนินงานใน
รูปแบบการรวมกลุ่ม 

 
 

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
(Technology) 

๑. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว
และอ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค 

๒. ระบบสารสนเทศสมัยใหม่เชื่อมโยง
ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ เอ้ือต่อการ
พัฒนาทักษะต่างๆของเกษตรกร และ
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

 

๑. ขาดน าองค์ความรู้เทคโนโลยีในด้านการผลิต 
การเก็บรักษา การพัฒนา  การบรรจุมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานจริง 

๒. การพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ยังมีจ ากัด 

๓. เท ค โน โล ยี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ย้ อ น ก ลั บ 
(Traceability) ของต่างประเทศส่งผลต่อการ
ตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ของไทย 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒  เมษายน ๒๕๖๐ หน้า  ๒๘ 

ปัจจัยภำยใน จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
ทรัพยำกร 
(Resource) 

๑. ทรัพยากรเพ่ือท าเกษตรกรรมที่ อุดม
สมบูรณ์ มีความหลากหลาย 

๒. เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ 
๓. มีสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน

กระจายในทุกอ าเภอ  
๔. พ้ืนที่สงบสุขและไม่มีภัยธรรมชาติที่

รุนแรง 
๕. มีทุนทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทาง

ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร รม ที่
หลากหลาย มี เทศกาลท่องเที่ ยวที่
ต่อเนื่องตลอดทั้งปีเช่น ประเพณีบุญบั้ง
ไฟ  

๖. เป็นแหล่งผลิตหัตถกรรมที่มีชื่อเสียง 
เช่น หมอนขวานผ้าขิด 

๑. แหล่ งน้ าในบางพ้ืนที่ เพ่ื อท าการอุปโภค 
บริโภค และท าการเกษตรไม่เพียงพอ ต้อง
พ่ึงพาแหล่งน้ าจากธรรมชาติ  

๒. มีข้อจ ากัดด้านระบบชลประทานเชิงพ้ืนที่ 
ระบบชลประทานมีน้อย ใช้น้ าฝนและน้ า
บาดาลในการท าเกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าวได้ปี
ละ ๑ ครั้ง 

๓. การเข้าถึงแหล่งน้ ามีต้นทุนสูงส่งผลต่อการ
ปลูกพืชนอกฤดูท านายังไม่สามารถสร้าง
รายได้เพ่ิมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๔. ความสมบู รณ์ ของดิน ในบางพ้ืนที่ ยั งไม่
เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว 

๕. ขาด เงินทุ น /ความคล่ องตั วของเงินทุ น
หมุนเวียนทาให้ไม่สามารถจัดหาเครื่องมือท า
การเกษตรสมัยใหม่มาใช้ในชุมชนได้ 

กำรบริหำร
จัดกำร 
(Manage 
ment) 

๑. มีการจัดท ายุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
ของจังหวัด ก าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ที่ชัดเจนและมีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดไปสู่ระดับท้องถิ่น (อ าเภอ ต าบล 
หมู่บ้าน) ส่งผลให้จังหวัดสามารถบรรลุ
เป้าหมาย 

๒. สร้างจิตส านึกและบุคลากรในการท า
เกษตรอินทรีย์ โดยการปลูกฝังเยาวชน
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาในเรื่องการท า
เกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ 

๓. การขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการต่างๆ
ด้านเกษตรอินทรีย์ผ่านวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มเกษตรกร ที่สามารถรับการจัดสรร
งบประมาณ และด าเนินงานเชื่อมโยงกับ
ภาครัฐได ้
 

๑. ยังใช้วิธีการบริหารจัดการเกษตรแบบดั้งเดิม 
(Traditional Farming) ไม่ มี ก ารท าบั ญ ชี
ครัวเรือนบันทึกต้นทุน -รายได้ ในการท า
การเกษตร 

๒. ขาดการบริหารจัดการและทรัพยากรที่ใช้ใน
การเก็บเก่ียว ทั้งด้านมาตรฐานและการจัดเก็บ 
ได้แก่ ลานตากเครื่องอบ ยุ้งข้าว ไซโลส่งผลต่อ
การบริหารจัดการปริมาณข้าว และราคาข้าว
ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก 

๓. การแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร บางพ้ืนที่
ยังไม่มีโรงสีและบางพ้ืนที่ยังไม่ได้มาตรฐาน 
ทั้งด้านการสีข้าวอินทรีย์ การบรรจุข้าวขาด
การบริหารจัดการปริมาณข้าวสาร ส่งผลให้
เกิดความไม่ต่อเนื่องของอุปทานและ อุปสงค์ 
(ค าสั่งซื้อ) 

๔. ด้านการท าการตลาด เน้นการจ าหน่ายข้าว
อินทรีย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศใน



 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒  เมษายน ๒๕๖๐ หน้า  ๒๙ 

ปัจจัยภำยใน จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
๔. มี วิส าหกิ จชุ มชน  กลุ่ ม เกษตรกรที่

เข้มแข็งมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ  
สามารถท าการตลาด ได้ เองและมี
เครือข่ายเชื่อมโยงภายในจังหวัดและ
ระหว่างจังหวัด 

๕. มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเรื่อง
เกษตรอินทรีย์ 

ลักษณะผู้ รับจ้างผลิต (OEM) โดยใช้ตรา
สินค้าของผู้ว่าจ้างผู้บริโภคไม่รับรู้ความเป็น
ตัวตนของข้าวอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรและ
กลุ่มผลิตต่างๆ 

๕. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความหลากหลาย 
หรือแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ยังพ่ึงพาแรงงานคนและประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล มีการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีการแปรรูปมาใช้อย่างจ ากัด 
ส่งผลต่อมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ 

๖. รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่มในจังหวัดยังมีความ
แตกต่างกันสูงในด้านความสามารถการ
บริหารจัดการ 

บุคลำกร 
(Man) 

๑. ผู้บ ริห าร (ผู้ ว่ าราชการจั งหวัด ) ให้
ความส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์
เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดให้บรรลุผล
ส าเร็จ 

๒. เกษตรกรมีความตระหนักเรื่องสุขภาพที่
ดีของตนเองผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การท าเกษตรเคมี ท าให้มีความมุ่งมั่น
และเข้าใจทักษะองค์ความรู้ในการท า
เกษตรอินทรีย์และมีจิตสาธารณะในการ
แลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน 

๓. ผู้น ากลุ่มและผู้น าระดับท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง จริงจัง มีอุดมการณ์ มุ่งมั่นใน
การท าเกษตรอินทรีย์ 

๔. ความน่าเชื่อของผู้น า ปราชญ์เกษตรกร
ต้ น แ บ บ ทั้ ง ด้ า น คุ ณ วุ ฒิ ค ว า ม รู้
ประสบการณ์  มีผลต่อการสร้างความ
น่าเชื่อถือ ความศรัทธาให้กับคนใน

๑. เกษตรกรอีกจ านวนหนึ่งยังมีแนวคิดที่ขัดแย้ง
กับการท าเกษตรอินทรีย์และยังยึดติดกับการ
รอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการให้เงิน
อุดหนุนยกระดับราคาข้าวเช่นในอดีต 

๒. เกษตรกรส่ วน ใหญ่  กลุ่ ม เกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนบางแห่งยังขาดความรู้ด้านการ
แปรรูป ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์  
ท าให้ไม่สามารถตั้งราคาผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
เหมาะสมไม่สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า 
และไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ 

 
 



 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒  เมษายน ๒๕๖๐ หน้า  ๓๐ 

ปัจจัยภำยใน จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
ชุมชน สามารถชักจูงคนในชุมชนให้ท า
การเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๕. คนรุ่นใหม่มีความรักถิ่นฐานบ้านเกิด 
ต้องการกลับมาสืบสานและพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ 

งบประมำณ
(Money) 

๑. จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
กิจกรรมโครงการด้านเกษตรอินทรีย์
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง  จากการที่ จั งห วัดมี
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 

๒. ในระดับท้องถิ่น ชุมชน เกษตรกรมี
รายได้จากการท าการเกษตรอ่ืนควบคู่
กับการท าเกษตรอินทรีย์ เช่น  ปลูก
ยางพารา มันส าปะหลัง และอาชีพเสริม
อ่ืน เช่น การทอผ้า และจักสานเป็นต้น 
ส่งผลให้มีรายได้เพียงพอแม้จะอยู่ในช่วง
การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไปเพาะปลูกข้าว
อินทรีย์ 

๑. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางแห่ง ยั งไม่ ได้รับ
ประมาณในการพัฒนาการผลิต การแปรรูป 
การท าตลาดของกลุ่ม 

๒. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจ ยังมีข้อจ ากัด
ด้านค่าใช้จ่ายในการสมัครขอตรารับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ 
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บทที่ ๕ 

กรณีศึกษำหมู่บ้ำนปลำยน้ ำ 

บ้ำนม่วงไข่ (ในบริเวณวัดป่ำสวนธรรมร่วมใจ) ต ำบลกระจำย อ ำเภอป่ำติ้ว 

 

๕.๑  ควำมเป็นมำชุมชนสวนธรรมร่วมใจ บ้ำนม่วงไข่ 

ในอดีต พ้ืนที่ชุมชนสวนธรรมร่วมใจจ านวน ๑๕๐ ไร่ ในอ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ได้ถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า 
เนื่องจากมีสภาพเสื่อมโทรมจากการปลูกปอและท าไร่มันส าปะหลัง ท าให้ไม่เหมาะแก่การท าเกษตร ต่อมา 
พระครูทักษะรักขิตธรรมโม (หลวงพ่อธรรมชาติ) ได้น าชาวบ้านช่วยกันปรับสมดุลธรรมชาติ ดูแลรักษา
ต้นไม้ โดยใช้ระยะเวลา ๑๐ ปี ในการพลิกฟ้ืนป่าไม้ท าให้ต้นไม้นานาพันธุ์เจริญเติบโตขึ้น เริ่มมีสัตว์ป่าตัวเล็ก ๆ 
เข้ามาอาศัย พร้อมกับการเพาะปลูกเกษตรแบบอินทรีย์ 

ปี ๒๕๓๐ มีการก่อตั้งหมู่บ้านพุทธบูชา ตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง และท าการเพาะปลูก
ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ โดยปลูกพืชผสมผสาน และให้ความรู้สมาชิกกลุ่มชาวนาชาวไร่
อย่างต่อเนื่อง 

ปี ๒๕๔๐ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ชาวนากลุ่มนี้ไม่ได้รับผลกระทบ แต่กลับยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ
เข้าไปศึกษาดูงานถึงวิธีการปฏิบัติตนให้รอดพ้นจากวิกฤต 

ปี ๒๕๔๒ การผลิตของชาวนาเริ่มมีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล 

ปี ๒๕๔๘ ชาวนาได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการ ผลิตข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมขึ้นเกิดการรวมกลุ่มที่ชื่อว่ า 
“กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม” การท านาเกษตรอินทรีย์ที่ท ามากว่า ๑๐ ปี ท าให้ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ส่งออกไปขายทั้งในและต่างประเทศ แต่ด้วยสมาชิกในกลุ่ม
ยังคงด าเนินชีวิตกับอบายมุขท าให้ชาวนาเป็นหนี้สินเพ่ิมขึ้น ราคาผลผลิตตกต่ าซ้ าเติม เกิดปัญหาอ่ืน ๆ 
ตามมา กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมจึงเริ่มต้นจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชาวนาเกษตร
อินทรีย์ในพ้ืนที่ โดยมผีู้บริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในเวที
และท าการถอดบทเรียนจึงเกิดปฏิญญาชาวนาที่ต้องปฏิบัติร่วมกันคือ ชาวนาที่จะเข้าร่วมกลุ่มข้าวคุณค่า
ชาวนาคุณธรรม (ข้าวคุณธรรม) จะต้อง (๑) มีความสมัครใจในการรวมกลุ่ม และต้องรวมกลุ่มออม
สวัสดิการกองบุญหนุนเกื้อ (๒) ปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ (๓) ท าการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีการ
รับรองมาตรฐานสากลทั้งนี้ กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม จะน าโดยพระสงฆ์ที่จ าพรรษาอยู่ ณ ที่พักสงฆ์
สวนธรรมร่วมใจ อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธรในการสร้างเอกลักษณ์และสร้างแบรนด์ “ข้าวคุณธรรม” 



 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒  เมษายน ๒๕๖๐ หน้า  ๓๒ 

ในปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ มีชาวนาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๘ คน เมื่อเวลาผ่านไป ๑ ปี
ผลการตรวจประเมินมีชาวนาผู้ผ่านเงื่อนไขตามปฏิญญาชาวนาเพียง ๓๘ คน รวบรวมผลผลิต
ข้าวเปลือกคุณธรรมในปีแรกได้จ านวน ๑๖๘ ตัน (ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕) 

ปี ๒๕๕๐ มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ข้าวคุณธรรม 

 

ปี ๒๕๕๓ มีการก่อสร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว เพ่ือเก็บรักษาพันธุ์ข้าว และเป็นที่ศึกษาดูงานส าหรับ
ผู้สนใจ และต่อมา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ 
มาเป็นประธานเปิด “ธนาริยาคาร” ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน 

 

     

 

จากข้อมูลข้างต้น อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม (กลุ่มข้าวคุณธรรม) เป็นตัวแบบในการปลูก
จิตส านึกชาวนา ให้เป็นผู้ปลูกข้าวคุณธรรม ด าเนินชีวิตในทิศทางศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา ต้องด าเนิน
กิจกรรมที่ต่อเนื่องเป็นกระบวนการและอย่างเป็นขั้นตอน ประกอบด้วย ชาวนาต้องสมัครใจเข้ารับการอบรม 
แล้วต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พร้อมทั้งต้องมีการติดตาม ตรวจประเมินผล และมีเวทีสรุปบทเรียน 
ซึ่งตัวแบบที่ดีที่สุดที่ ใช้ เป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเพ่ือน าสู่การขยายผลให้ เพ่ิมมากขึ้น คือ 



 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒  เมษายน ๒๕๖๐ หน้า  ๓๓ 

กระบวนการจัดกิจกรรมโรงเรียนชาวนาคุณธรรม (Moral Rice Farmer Field School) โดยโรงเรียนชาวนา
คุณธรรม เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่กลุ่มชาวนาคุณธรรมได้ตั้งขึ้นในแต่ละชุมชน เพ่ือใช้เป็นสถานที่พบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม เทคนิคการผลิต การแปรรูป การค้าขาย การอนุรักษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่ในเรื่องการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและชุมชน 

ขณะที่ศูนย์กลางของกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม ณ วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ ก็ได้มีการจัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์เรียนรู้กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม (ข้าวคุณธรรม) เพ่ือ
ให้บริการจัดอบรม ดูงาน แก่ประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย พื้นที่ท าเกษตรอินทรีย์ ประมาณ ๓๐ ไร่ (เลี้ยงวัว 
ควาย หมู ไก่ นาข้าว แปลงปลูกถั่ว งา พืชผัก และผลไม้) มีโรงสีข้าวคุณธรรม ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว
พระราชทาน โรงปุ๋ยอินทรีย์ สถานที่ปฏิบัติธรรม ศูนย์ไทบ้านอโรคยา ส านักงานไทวัตร ส านักงานกองบุญหนุน
เกื้อ มีฐานการเรียนรู้ให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ มีวิทยากรคือ สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ มีเครือข่ายผ่านทาง
วิทยุชุมชน FM ๙๑.๕ MHz ให้ค าแนะน า รับฟังปัญหา คอยดูแลสมาชิกอย่างทั่วถึง  

พ้ืนที่ท าเกษตรอินทรีย์ 

 

    

     แปลงปลูกกล้วย     แปลงปลูกข้าวโพด 

 



 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒  เมษายน ๒๕๖๐ หน้า  ๓๔ 

    

โรงสีข้าวคุณธรรม 

 

    

โรงปุ๋ยอินทรีย์ 

 

    

      การคัดคุณภาพข้าว     การบรรจุข้าวด้วยระบบสูญญากาศ 



 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒  เมษายน ๒๕๖๐ หน้า  ๓๕ 

ศูนย์ไทบ้านอโรคยา 

    
 

    
       วิทยากรชุมชน          ชาข้าวอินทรีย์คั่ว 
 

    
ศูนย์เรียนรู้กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม (ข้าวคุณธรรม) 



 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒  เมษายน ๒๕๖๐ หน้า  ๓๖ 

เป้ำหมำยของกลุ่มข้ำวคุณค่ำชำวนำคุณธรรมที่ส ำคัญ คือ  
 (๑) เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้ผลิตและครอบครัว สู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

 (๒) พัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางการเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์  

 (๓) พัฒนาระบบการผลิตไปสู่การเกษตรแบบพ่ึงตนเอง  

 (๔) ฟ้ืนฟูและรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใช้ทรัพยากรในฟาร์มมาหมุนเวียนให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

 (๕) รักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟาร์ม และความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม  

 (๖) ป้องกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  

 (๗) สนับสนุนระบบการผลิตและกระบวนการจัดการทุกขั้นตอนที่ค านึงถึงหลักมนุษยธรรม ประหยัด
พลังงาน การผลิตเก็บเก่ียวการแปรรูปที่เป็นวิธีการธรรมชาติและส่งกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  

เห็นได้ชัดว่า กลุ่มมีความตั้งใจจริงในการขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การเห็นคุณค่าของข้าวและศักดิ์ศรีชาวนา การปลูกฝังจิตส านึกความมีคุณธรรมแก่ชาวนา
รุ่นต่อไป โดยยึดหลักแนวคิดท่ีว่า “ท ำนำเพื่อให้ได้นำ ไม่ใช่ท ำนำเพื่อให้ได้ข้ำว และชำวนำต้องมีศักดิ์ศรี” 

กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมมีวิธีการและช่องทางการจัดจ าหน่าย ทั้งแบบขายส่งข้าวเปลือก ขายส่งเป็น
ข้าวสารเพ่ือบริโภคในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ โดยมีกลุ่มคู่ค้าที่ส าคัญ ประกอบด้วย บริษัท ไร่ทอง
ออร์กานิค จ ากัด สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (โดยร่วมมือกับ บริษัท บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด) 
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 
จ ากัด บริษัท แบรนด์ พลัส จ ากัด สหภาพแรงงานสยามเด็นโซ่และสยามเคียวซัน รวมถึงการจ าหน่ายตามงาน
แสดงสินค้าต่าง ๆ และในปี ๒๕๖๐ กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 
บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จ ากัด ในการน าข้าวคุณธรรมไปแปรรูปข้าวเป็นเครื่องดื่มชงพร้อมดื่ม และ
ขนมแคร๊กเกอร์ชนิดต่าง ๆ ในปริมาณเริ่มต้น ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม (๓๐ ตัน) โดยข้าวเปลือกราคา ๕๗๐,๐๐๐ บาท 
จะสามารถเพ่ิมมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ได้สูงถึง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ผลผลิตข้าวทุกชนิดพันธุ์ รวมทั้งพืชผัก ผลไม้ทุกอย่างของกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล IFOAM Certify 

 

 



 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒  เมษายน ๒๕๖๐ หน้า  ๓๗ 

 

กิจกรรมส ำคัญของกลุ่มข้ำวคุณค่ำชำวนำคุณธรรม ประกอบด้วย 

 การอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืชไทบ้าน (ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน) 

 โรงเรียนชาวนาคุณธรรม (ศูนย์ข้าวคุณธรรมชุมชน) 

 สวัสดิการกองบุญหนุนเกื้อ (ออมวันละบาทเพ่ือสวัสดิการ เกิด เจ็บ ตาย) 

 การจัดค่ายสุขภาพของชาวนา (ฟ้ืนฟูดูแลสุขภาพองค์รวมด้วยการล้างพิษออกจากกายและจิต) 

 สวัสดิการด้านการจัดการหาปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยอินทรีย์คุณธรรมงอกงาม) 
(ส านักงาน กปร., ๒๕๕๖ และกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม (กลุ่มข้าวคุณธรรม), ๒๕๖๐) 

๕.๒  สภำพปัญหำและผลกำรวิเครำะห์ 

จากการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวชุมชนสวนธรรมร่วมใจ หรือ “กลุ่มข้าวคุณค่า
ชาวนาคุณธรรม” ณ วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ ระยะเวลา ๒ วัน ๓ คืนคณะผู้ศึกษาได้จัดเก็บข้อมูลจาก
เอกสารต่าง ๆ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และน ามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
(SWOT Analysis) เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดล้อมภายนอก สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

๑. มีธรรมะน าใจ มีสัญญาใจในการท านาอินทรีย์ 
๒. มีผู้น าที่มี passion ในสิ่งที่ท า เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
๓. มีศีล ๕ เป็นจุดเชื่อมโยงจิตใจของทุกคนเป็นการสร้างเครือข่ายของชุมชนที่มีคุณธรรม อันจะส่งผล 
     ให้สังคมด ารงอยู่อย่างสงบสุขได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธศาสนา 
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๔. มีบุคลากรที่ท างานด้วยจิตสาธารณะยึดมั่นในอุดมการณ์ และมีการรวมตัวเป็นกลุ่มออมสวัสดิการ 
     กองบุญหนุนเกื้อ ให้การช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มในด้านสวัสดิการและความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตร 
     อินทรีย์ ซึ่งสมาชิกได้ให้ความร่วมมือกับกลุ่มอย่างดี 
๕. มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการท าเกษตรอินทรีย์ มีปราชญ์ชาวบ้านและแหล่งเรียนรู้เป็น 
     ต้นแบบ 
๖. ผลผลิตของกลุ่มมีมาตรฐานการรับรองในระดับสากล 
๗. มีบุคลากรที่สามารถปรุงอาหารมังสวิรัติที่อร่อย สด สะอาด ปลอดภัย 

 จุดอ่อน/ข้อจ ำกัด 

๑. ขาดแคลนแรงงาน ท าให้ไม่สามารถแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าได้ เพราะจ านวนบุคลากรมีน้อย  
             ไม่เพียงพอกับภาระงานในปัจจุบัน 

๒. ขาดการมีส่วนร่วมของแรงงานรุ่นใหม่ 
๓. ขาดความต่อเนื่องในการสื่อสาร ส่งต่องาน ขาดคนท าต่อเนื่อง 
๔. เงินลงทุนมีน้อย มีภาระหนี้สินจากการลงทุนเริ่มต้น ในขณะที่ก าไรสุทธิน้อย จึงไม่สามารถผ่อน 
     ช าระหนี้สินได้มาก 
๕.  ความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือในการด าเนินงาน เช่น โรงสีข้าว เครื่องบรรจุภัณฑ์      

 สูญญากาศ ไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากมีการใช้งานมานาน ไม่มีลานตากข้าวเปลือก เครื่องชั่งที่มี      
 มาตรฐาน เครื่องคัดคุณภาพข้าว และโกดังเก็บสต๊อกข้าวให้มีคุณภาพท่ีดีและคงสภาพที่ดี 

๖.  ขาดความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน เช่น การบริหารสินค้าคงคลัง (สต๊อก) การบริหารเงิน การ      
 บริหารกระบวนการผลิต การบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุมมองทางด้านการตลาด      
 เป็นต้น 

๗.  แผนการด าเนินงานยังไม่ละเอียด ชัดเจน เท่าท่ีควร 

 โอกำส 

๑. จังหวัดยโสธรมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเป็นเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น  จึงได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐในท้องที่ท้ังด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ 

๒. กระแสการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่เพ่ิมสูงขึ้น มีจ านวนผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาบริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพ รวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึนถึงแม้จะมีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไปก็ตาม 

๓. สื่อสาธารณะให้ความสนใจร่วมประชาสัมพันธ์และสนับสนุนด้วยการช่วยสร้างเครือข่ายในการบริโภค 
๔. ความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิตและมาตรฐานการรับรอง 
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 อุปสรรค/ภัยคุกคำม 

๑. การขยายผลสมาชิกกลุ่มท าได้น้อย เนื่องจากผู้ที่จะเข้าร่วมกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมได้ ต้อง
ปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ลด ละ เลิกอบายมุข ไม่ดื่มสุรา ของมึนเมา ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนันทุก
ชนิด 

๒. การขาดแรงงานรุ่นใหม่ ท าให้ก าลังการผลิตไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมมากข้ึนได้  
๓. โครงสร้างการตลาด และกระบวนการผลิตให้มีต้นทุนต่ า ไม่เอ้ืออ านวยต่อผู้ผลิตรายย่อย 
๔. มีผู้ผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์จ านวนมาก ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ (เป็นคู่แข่งทางการตลาดของจังหวัด

ยโสธร) 
๕. บางครั้งนโยบายของภาครัฐเป็นอุปสรรค เช่น จ าน าข้าว เป็นต้น 
๖. การสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่นขาดความต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินการไม่ต่อเนื่อง 

นอกจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการตลาดและช่องทางการจ าหน่ายประกอบด้วย โดยมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

๑. ลักษณะต ำแหน่งของผลิตภัณฑ์ข้ำวอินทรีย์ (Positioning) 
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของข้าวอินทรีย์ได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและ
ปลอดภัยจากสารเคมีเมื่อเทียบกับข้าวสารทั่ว ๆ ไปในตลาด ซึ่งข้าวสารอินทรีย์เป็นสินค้าที่รับรู้ได้ว่า
จะมีราคาสูงกว่าราคาข้าวสารทั่วไปในตลาด ดังนั้น ตลาดข้าวอินทรีย์จึงเป็นตลาดที่เป็น  Niche 
Market นอกจากนี้ ข้าวสารอินทรีย์จะไม่มีการรมยาฆ่ามอด (Methyl Bromide) เพ่ือให้สามารถเก็บ
ข้าวสารไว้ได้นาน ส่งผลให้อายุข้าวอินทรีย์จะมีอายุสั้นกว่าเมื่อเทียบกับข้าวสารถุงทั่ว ๆ ไปที่จ าหน่ายใน
ตลาด ดังนั้น ข้าวอินทรีย์จึงได้รับการยอมรับในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพ และผู้บริโภคยอม
จ่ายเงินแพงกว่าในอัตราที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับข้าวบรรจุถุงทั่ว ๆ ไป 

๒. ลักษณะกลุม่ลูกค้ำ/กลุ่มตลำดเป้ำหมำยข้ำวอินทรีย์ 
ตลาดเป้าหมายหลักของข้าวอินทรีย์คือ กลุ่มผู้บริโภคข้าวอินทรีย์และกลุ่มผู้บริโภคข้าวหอมมะลิ  
ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาคซึ่งมีความใส่ใจต่อสุขภาพและ
อาหารการกิน และมีรายได้และรสนิยมอยู่ในระดับ B ถึง A เช่น กลุ่มข้าราชการ พนักงานระดับ
บริหาร เจ้าของกิจการ มีอายุประมาณ ๔๐ ปี และกลุ่มครอบครัวที่ใส่ใจสุขภาพ 

๕.๓   ควำมต้องกำรของพ้ืนที่ และ/หรือควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด 

จากการสัมภาษณ์สมาชิกของกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมได้ความว่า สิ่งส าคัญที่ คนในพ้ืนที่ต้องการ
และอยากจะได้รับการสนับสนุน คือ 

๕.๓.๑ ปลดภำระหนี้สิน 
จากการศึกษาข้อมูลผลการด าเนินงาน บัญชีงบดุล รายรับ รายจ่าย หนี้สิน และทุนด าเนินงาน 
ของกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม พบว่า ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีสินทรัพย์หมุนเวียน
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เพียง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยประมาณ ในขณะที่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ประเภทรถยนต์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ส านักงาน อาคารต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก กว่า ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
นอกจากนี้ ยังมีจ านวนหนี้สิน โดยเฉพาะเงินกู้จากธนาคารเป็นจ านวนสูงถึง ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
แต่มีก าไรสะสม เพียง ๑๑,๐๐๐ บาท เท่านั้น ซึ่งปีบัญชี ๒๕๕๙ เป็นปีแรกที่ผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม เริ่มมีก าไร นับตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาในปี ๒๕๔๙ (กลุ่มข้าว
คุณค่าชาวนาคุณธรรม (กลุ่มข้าวคุณธรรม), ๒๕๖๐)  ดงันั้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า กลุ่มข้าว
คุณค่าชาวนาคุณธรรมประสบปัญหาในเรื่องภาระหนี้สินสะสมเป็นระยะเวลานานแล้ว 

๕.๓.๒ เป็นศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้และแนวคิดกำรพัฒนำ 
กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมได้สร้างโรงเรียนชาวนาคุณธรรม เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ขยายผล
องค์ความรู้การผลิตข้าวที่มีคุณค่า การท านาเกษตรอินทรีย์ เป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม เทคนิคการผลิต การแปรรูป การตลาด การอนุรักษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเสมือนศูนย์สร้าง
คนบ่มเพาะ “ชาวนาคุณธรรมต้นแบบ” ให้มีจ านวนมากขึ้น (ส านักงาน กปร., ๒๕๕๖ : ๑๐) 

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การเห็นคุณค่าของข้าวและศักดิ์ศรีชาวนา รวมถึงปลูกฝังจิตส านึกความมี
คุณธรรมแก่ชาวนารุ่นต่อไป กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมยังอยากได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพ่ือถ่ายทอดความรู้
และแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๕.๓.๓ ขยำยเครือข่ำยกลุ่มข้ำวคุณค่ำชำวนำคุณธรรม 
ชาวนาคุณธรรมเป็นตัวแบบในการปลูกจิตส านึกชาวนา ให้เป็นผู้ปลูกข้าวคุณธรรม ด าเนินชีวิต
ในทิศทางศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา โดยร่วมกันถือศีล ปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิกอบายมุข และ
ผลิตข้าว พืช ผัก ผลไม้ ในระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม  
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติธรรม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตัวชาวนาและครอบครัว 
เป็นต้นทาง (ต้นธาร) ของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และเป็นการน้อมน าเอา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการพัฒนาคน (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ให้กับ
ประเทศชาติบ้านเมือง (กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม (กลุ่มข้าวคุณธรรม), ๒๕๖๐) การขยาย
เครือข่ายกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมจึงเป็นเป้าหมายหลักท่ีกลุ่มต้องการให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมในอนาคต  
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๕.๔   ข้อเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำ 
เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หรือ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร จ านวน ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างกระแส
การรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
และการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ให้เต็มศักยภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมความสามารถในการรับซื้อและ
ส่งเสริมการแปรรูปเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และยุทธศาสตรที่ ๔ เพ่ิมตลาด และช่องทางการจ าหน่าย
ในและต่างประเทศ (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร, ๒๕๕๙) ซึ่งคณะผู้ศึกษาได้เน้น
การศึกษาวิเคราะห์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในการท าเกษตรอินทรีย์ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
และยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป็นส าคัญ โดยมีข้อสรุปข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในจังหวัด
ยโสธรและภาพรวมของประเทศ ดังนี้ 

ตำรำงท่ี ๗ ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยโสธรและภาพรวมของประเทศ 
ของเดิมที่ท ำได้ (X) 

(กรณีศึกษำชุมชนสวนธรรมร่วมใจ) 
โครงกำรและข้อเสนอแนะ 

เพื่อต่อยอด (Y) 
เป้ำหมำยที่อยำกบรรลุ (Z) 

 จ าหน่ายข้าวเปลือก เพ่ือการแปรรูป
(บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด 
จ ากัด) 

 จ าห น่ ายข้ าวส าร  เพ่ื อบ ริ โภ ค 
ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 
(บริษัท ไร่ทองออร์กานิค จ ากัด 
สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย 
(โดยร่วมมือกับ บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์
เซ็ นเตอร์  จ ากัด) บริษั ท บางจาก
ปิโตรเลียม จ ากัด(มหาชน) สหกรณ์
อ อ ม ท รั พ ย์ ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 
จ ากัด บริษัท แบรนด์ พลัส จ ากัด 
สหภาพแรงงานสยามเด็นโซ่ และ
สยามเคียวซัน รวมถึงการจ าหน่าย
ตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ) 

 จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พืชผักอ่ืนๆ 

 จ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ 

 บริการจัดอบรมและศึกษาดูงาน 

เ พ่ื อ พั ฒ น าช่ อ งท า งก า ร
จ าหน่าย และการสื่อสารและ
ส ร้ า งก ร ะแ ส ก ารบ ริ โภ ค
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ใน
ประเทศ 

 การเพ่ิมช่องทางการตลาด 
(ขายตรง/Office Building/ 
Road Show/ Mobile Unit-
Organic Rice Truck) 

 Branding ข้าวอินทรีย์ โสธร
(Rice Festival / พัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ / Co-branding) 

 ร้าน Rice Café  

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

 ศูนย์การเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 คนยโสธรร่วมรับรู้ในความ
เป็นเกษตรอินทรีย์ 

 แ บ ร น ด์ ก ล า ง เก ษ ต ร
อินทรีย์ของจังหวัดยโสธร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

 ตลาดขายตรง โครงการชวน
กันไปท านา 

 มี ร้ า น อ า ห า ร เก ษ ต ร
อินทรีย์ที่มีชื่อเสียงอยู่ใน
จังหวัดยโสธร 

 มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรอินทรีย์ ในจังหวัด
ยโสธร 

 คนยโสธรมีการบริ โภค
เกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน 
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รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ มีสำระส ำคัญโดยสรุปดังนี้ 

๑. กำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำดให้เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยโดยตรงให้ได้รับควำมสะดวกหำซื้อได้ง่ำย 
(แนวคิด Place) เช่น Modern Trade Supermarket งานอีเวนท์ต่าง ๆ ช่องทางตามสถานที่ท างาน หรือ 
office building ที่มีความหนาแน่นของพนักงานสูงมาก รวมถึงภัตตาคารและร้านอาหารที่มีผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์เป็นวัตถุดิบ หรือกลุ่มบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการด าเนินการเรื่อง CSR (Corporate Social Responsibility) 

  กลุ่มเป้ำหมำย 
- ลูกค้าท่ีสนใจในเรื่องการบริโภคอาหารสุขภาพ และอาหารคลีน 
- กลุ่มลูกค้าที่ต้องการสรรหาของขวัญ ของที่ระลึก เพ่ือใช้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น กระเช้าของขวัญ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ กระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย ของช าร่วยงานแต่งงาน หรือ corporate gift เป็นต้น 
-  กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร คือ กลุ่มที่ซื้อข้าวอินทรีย์เพ่ือเป็นวัตถุดิบในการ

ประกอบอาหารเพ่ือให้บริการแก่ลูกค้าของตน เช่น ร้านอาหารขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง (ร้านอาหารเสวย 
Banana leaf สมบูรณ์โภชนา เป็นต้น) และกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ระดับ ๔-๕ ดาว และครัว
การบินไทย เป็นต้น 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
- ขายตรงไปยังผู้ประกอบการร้านอาหาร  
- Modern Trade หรือ Supermarket ที่มีสาขาในกรุงเทพฯ และเป็นแหล่งซื้อสินค้าบริโภคและ

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

- Stand alone shop หรือ Exclusive shop ตามเส้นทางท่องเที่ยวของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่ง
อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เดินทางท่องเที่ยวในช่วงวัดหยุดสุดสัปดาห์ เช่น บริเวณเส้นทางท่องเที่ยวเขาใหญ่ เป็น
ต้นโดยอาจจะตั้ งอยู่ ในท าเลเดียวกับหน่วยงานราชการที่ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น  
ไร่สุวรรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือจุดแวะพักต่าง ๆ เพ่ือเป็นการให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสามารถ
เข้าถึงช่องทางการจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ยโสธรได้สะดวกขึ้น รวมถึงจากจ าหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงและ มี
คุณภาพของยโสธรด้วย 

- งาน Expoสินค้า OTOP หรืองานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จั ดแสดงตามศูนย์สรรพสินค้า เช่น 
Central,The Mall,Siam Paragon เป็นต้น หรือศูนย์แสดงงานนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง ( Impact ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เป็นต้น) เช่น งาน Wedding Expo งานบ้านและสวน TIFF งาน SET in the City  

- ตัวแทนจ าหน่ายตามสถานที่ท างาน เช่น ศูนย์ราชการ หรือ Office building หรือตัวแทน
จ าหน่ายตามหมู่บ้านในกรุงเทพฯ (ผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเนื่องจาก เป็นผู้อยู่อาศัย
เชิงเดี่ยวและส่วนใหญ่ไม่ประกอบอาหารในที่อยู่อาศัยเป็นประจ า) เช่น หมู่บ้านพฤกษา หมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮาส์ 
หมู่บ้านควิเฮาส์ เป็นต้น 
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- Mobile Unit ซึ่งเป็นรถที่มีลักษณะเป็น organic rice truck สามารถสีข้าวจากข้าวเปลือกเป็น
ข้าวสารให้กับลูกค้าทันที เพ่ือให้เห็นความสดใหม่ของข้าวที่ลูกค้าจะได้รับ ( fresh rice) และไม่มีการรมควัน
ข้าวสารเพื่อฆ่ามอดก่อนบรรจุถุงด้วย 

๒. กำรสร้ำงตรำสินค้ำ (Branding) ข้ำวอินทรีย์ยโสธร  (แนวคิด Product และ Price) เป็นการสร้าง
ความแตกต่างของข้าวอินทรีย์ยโสธร กับข้าวอินทรีย์ของพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนในภาคอีสาน  (เช่น สุรินทร์ 
อุบลราชธานี อุดรธานี มหาสารคาม ศรีสะเกษ ขอนแก่น) คือการสร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึง
ความแตกต่างในตัวและคุณสมบัติของข้าวอินทรีย์ยโสธร ผ่านกระบวนการทางการตลาดและการสื่อสาร  
ที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอ่ืน เพ่ือให้ข้าวอินทรีย์ยโสธรมีลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างจากข้าวอินทรีย์ของ
คู่แข่ง ว่าเป็นข้าวที่ปลอดภัยจากสารพิษและมีคุณภาพ และเป็นเมืองต้นแบบของเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 
ซึ่งเป็นการสร้าง Brand Image และ Brand Loyalty ท าให้เกิดการจดจ า ติดตามและมีการซื้อสินค้าซ้ า และ
เป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันท่ีคู่แข่งต้องใช้ระยะเวลาในการสร้าง และไม่สามารถตามทันได้ 

 วิธีกำรด ำเนินงำน 
 - การพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ (packaging) ให้สอดคล้องลักษณะของผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์

ระดับพรีเมี่ยม เช่น เป็นบรรจุภัณฑ์แบบกระดาษหรือถุงผ้าแทนการใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก 
นอกจากนี้ ควรมีการเพ่ิมขนาดบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมต่อขนาดการบริโภคหรือตรง
ตามวัตถุประสงค์ เช่น ขนาด ๐.๒๕ กิโลกรัม หรือ ๐.๕ กิโลกรัม ส าหรับใช้เป็นของช าร่วยงานแต่งงาน 
corporate gift หรือบริโภคในครอบครัวขนาดเล็ก (๒ - ๓ คน) และขนาด ๒ กิโลกรัม - ๕ กิโลกรัม ส าหรับ
การบริโภคในครัวเรือน เป็นต้น 

 - การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยสื่อสารข้อมูลประโยชน์ของข้าวอินทรีย์ ที่แตกต่างจากข้าวทั่วไป
อย่างไร พร้อมให้รายละเอียดกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ดูเรียบง่าย ร่วมสมัย ประหยัด ใช้ทรัพยากรน้อย 
และต้องมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการเกษตรอินทรีย์ของยโสธรด้วย โดยข้อมูลอาจอยู่ในรูปแบบ QR 
Code หรือ กระดาษแนบ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ทุกครั้งที่จ าหน่ายข้าวบรรจุถุงจะต้องมีบรรจุภัณฑ์
ที่สื่อสารข้อมูลดังกล่าวทุกครั้ง 

 - การประกวดข้าว (Rice Festival) โดยเป็นการประกวดในเรื่องคุณภาพและรสชาติของข้าวที่เป็น
แบบพรีเมี่ยม (premium) (แนวคิดเดียวกับตราสินค้า Thailand Best) โดยสร้างตราสินค้า (Logo) ที่แสดงถึง
การเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมของจังหวัดยโสธร เช่น Yasothon premium product เป็นต้น โดยเป็นการ
จัดงานประกวดข้าวสวยยโสธร ที่มีสีสัน รสชาติ และความอร่อย 

-  การท า Co-branding ร่วมกันระหว่างข้าวอินทรีย์ยโสธรกับร้านอาหาร ภัตตาคารที่ใช้ข้าว
อินทรีย์ยโสธร โดยขอความร่วมมือให้ระบุข้อมูลในเมนูอาหารเพ่ือเติม เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ยโสธร  
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๓. ร้ำนอำหำรเกษตรอินทรีย์ (Rice Café) เป็นจุดแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ยโสธรที่มีชีวิต ผู้บริโภค
สามารถได้มีโอกาสสัมผัสถึงข้าว และอาหารที่ปรุงจากเกษตรอินทรีย์ว่ามีความสด  สะอาด อร่อย เพียงใด 
พร้อมไปกับการได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต ประโยชน์ที่จะได้รับจาการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ในขณะที่สามารถเป็นช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรอินทรีย์ต่อไปได้ 
อีกทั้งยังสามารถสร้างเป็นจุดขายที่นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นจะต้องแวะเวียนมาประจ าเพ่ือให้สินค้าที่ดี
สุขภาพและจิตใจได้ โดยร้าน Rice Café จะเน้นสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างคือคุณภาพของข้าวอินทรีย์ จังหวัด
ยโสธร และการที่มีข้าวอินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์  เช่น ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕  ข้าวเวสสันตระ ข้าวศีลาพร 
ข้าวก่ าเปลือกขาว ข้าวก่ าป่าติ้ว ข้าวหอมแดง ข้าวเจ้าแดง ข้าวหอมนิล เป็นต้น เป็นผลิตภัณฑ์หลักของร้าน 

  เป้ำหมำยของโครงกำร ร้ำน Rice Café คือ 
 - กระตุ้นการสื่อสาร และสร้างกระแสการบริโภคผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ภายในประเทศ ให้เป็นที่รู้จัก 
 - สนับสนุนการยกระดับมูลค่าเพ่ิมของข้าวอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และสินค้า OTOP 
ของจังหวัดยโสธร 
 - ร้าน Rice Café เป็นจุดแวะพักส าหรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง 

 กลุ่มเป้ำหมำย 
 - กลุ่มคนรักสุขภาพ ผู้สนใจผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 
 - กลุ่มคนที่อยากทดลองชิมข้าวอินทรีย์สายพันธุ์ต่าง ๆ 
 - กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความแปลกใหม่ หรือผู้ที่ต้องการซื้อสินค้า 
OTOP ที่ข้ึนชื่อของจังหวัดยโสธรเป็นของฝาก 

 วิธีกำรด ำเนินงำน 
 - ร้าน Rice Café จะสร้างความแตกต่างจากเมนูอาหารทั่ว ๆ ไป คือจะเป็นเมนูข้าวอินทรีย์ที่
สามารถเลือกสายพันธุ์ข้าวได้ตามใจชอบ เป็นการทดสอบรสชาดของข้าวแต่ละสายพันธุ์ โดยมีเมนูกับข้าวหลัก
คือ ลาบยโสธร หรือปลาส้ม ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยโสธร และมีการจัดบรรยากาศของร้านและใช้
วัสดุตกแต่งที่ได้จากธรรมชาติ ให้เป็นเอกลักษณ์ของร้าน รวมไปถึงการจ าลองแปลงนาข้าวอินทรีย์สาธิตหรือ
แปลงปลูกพืชอินทรีย์อื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างและดึงดูดใจลูกค้า  
 - มีการน าเสนอการสีข้าวสดบรรจุถุงที่สวยงามและทันสมัยให้แก่ลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ข้าว
อินทรีย์โดยลูกค้าเป็นผู้สีเองหรือจะสั่งให้ทางร้านสีให้ก็ได้ (ในลักษณะเดียวกับ Organic Rice Truck) 
 - จัดมุมจ าหน่ายสินค้าผลิตผลเกษตรอินทรีย์และสินค้า OTOP ของจังหวัดยโสธร 
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 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 - เพ่ือเป็นสร้างกระแสการบริโภคผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  และสินค้า 
OTOP ของจังหวัดยโสธรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
 - เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจุดแวะพักของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดยโสธรหรือจังหวัด
ใกล้เคียง 
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๔. กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ โดยเป็นการสื่อสารเรื่องความปลอดภัยของ
ข้าวอินทรีย์ยโสธร เป็นการอธิบายให้ลูกค้ารับรู้ถึงความปลอดภัยในเรื่ องข้าวอินทรีย์ที่ไม่มีการรมยาข้าวสาร
ก่อนบรรจุถุง ความสดใหม่ของข้าวสาร (สีตามออเดอร์ -ยอดการสั่งซื้อเท่านั้น) รวมถึงการให้ความรู้ถึง
คุณสมบัติพิเศษของข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นข้าวที่หุงแล้วไม่บูดหรือเสียง่ายเหมือนข้าวทั่วไป ซึ่งจะช่วยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นข้าวหอมมะลิโดยใช้กลยุทธ์ด้านการผสมผสาน (Integration) 

 วิธีกำรด ำเนินงำน 
 - การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยจัดตั้ง facebook ข้าวอินทรีย์ยโสธร  
 - การประชาสัมพันธ์ผ่าน line application โดยการท าสติกเกอร์ ให้ดาวน์โหลดค าทักทาย 

ใน theme ยโสธร เมืองเกษตรอินทรีย์ หรือจัดท าเป็นสติกเกอร์รูปภาพหน้ากากข้าวอินทรีย์จากยโสธรเพ่ือ
สร้างแบรนด์สินค้าข้าวอินทรีย์ยโสธร ผ่าน sticker line เป็นจังหวัดแรกหรือ การน าเอาจุดเด่นของยโสธร
มาสร้างเป็น theme ของสติกเกอร์ โดยอาจจัดท าสติกเกอร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร เป็นต้น 

 - การรีวิวสินค้าข้าวอินทรีย์ยโสธร โดยให้  blogger ที่มีชื่อเสียงมารีวิวสินค้าผ่านเว็บไซต์ 
(Pantipหรือfacebook) เพ่ือสร้างแบรนด์ข้าวอินทรีย์ยโสธร ที่มี blogger รีวิวเป็นจังหวัดแรก 

๕. ศูนย์กำรเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์  โดยหน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนและ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการจัดกลุ่มดู
งานทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มข้าราชการ นักศึกษา นักเรียน กลุ่มชาวบ้านและกลุ่ม
เกษตรกร เพ่ือเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเกษตรอินทรีย์และประโยชน์ของการบริโภคสินค้าเกษตร
อินทรีย์ ซึ่งจะเป็นการช่วยขยายฐานกลุ่มลูกค้าได้อีกทางด้วย อีกท้ังยังท าให้ศูนย์การเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศเกษตรอินทรีย์สามารถมีรายได้เพ่ืออยู่รอด และเติบโตต่อไป อันจะเป็นการท างานร่วมกัน ประชา -รัฐ 
อย่างแท้จริง ทั้งนี้แต่ละหลักสูตร กิจกรรมและเวลาในการอบรมจะต้องเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าอบรม และเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสมรวมถึงมีการสื่อสารข้อมูล
เกี่ยวกับเจตนารมณ์ของการปลูกข้าวคุณธรรมให้ผู้บริโภครู้ความหมายว่า ข้าวคุณธรรม ไม่ได้เป็นเพียงข้าว
อินทรีย์ แต่ยังเป็นการสร้างคน สร้างชาติ อย่างไร ดังนั้นการบริโภคข้าวคุณธรรมเกษตรอินทรีย์จะช่วยชาวนา 
ช่วยชาติได้อย่างไร โดยหลักสูตรควรมีความหลากหลาย มีระยะเวลาของหลักสูตรที่เหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม 
ตั้งแต่หลักสูตรครึ่งวัน ๑ วัน ๕ วัน หรือ ๑ สัปดาห์ รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์และ
ประโยชน์ของการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ว่าแตกต่างจากสินค้าเกษตรทั่วไปอย่างไร ผู้บริโภคจะได้รับ
ประโยชน์อะไร โดยท าในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค แล้วประชาสัมพันธ์ผ่าน ไลน์ หรือ เฟสบุค ตลอดทั้งปี  โดย
การแชร์ซ้ าวนไปเรื่อยๆ เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นช่องทางการสื่อสารที่ได้ผลและรวดเร็ว 
โดยการออกแบบอินโฟกราฟฟิค อาจใช้การประกวดเพ่ือสร้างกระแสเรียกความสนใจหรืออาจขอความร่วมมือ
จากหน่วยการศึกษากรณีงบประมาณจ ากัด 
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ตำรำงท่ี ๘ ตัวอย่างกรอบการด าเนินการ (Implementation) 

โครงกำร/ข้อเสนอแนะ สถำนะปัจจุบัน กำรด ำเนินกำร/เพิ่มเติม 

๑. ร้าน Rice Café - ยังไม่เคยมีการ
ด าเนินการ 

- ตั้งร้าน Rice Café ในพ้ืนที่ที่เป็นศูนย์กลาง ในแหล่ง
ท่องเที่ยว หรือบนเส้นทางการเดินทางที่ส าคัญของ
จังหวัดยโสธร และจังหวัดใกล้เคียง 

๒. การเพิ่มช่องทาง Stand  
alone shop ในท าเลที่มี
นักท่องเที่ยวหนาแน่น หรือ
เป็นเส้นทางการเดินทางท่ี
ส าคัญของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายในบริเวณเขาใหญ่
หรือจุดแวะพัก 

- ยังไม่เคยมีการ
ด าเนินการ 

- ติดต่อขอพ้ืนที่หรือขอความสนับสนุนจากหน่วยงาน
ราชการที่มีพ้ืนที่ขายสินค้าอยู่ในบริเวณท่ีมีจ านวนของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นจ านวนมาก เพื่อสร้างร้าน
จ าหน่ายสินค้าจากจังหวัดยโสธรที่มีคุณภาพ 

๓. Organic rice truck  
สีข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร
พร้อมบรรจุ 

- ยังไม่เคยมีการ
ด าเนินการ 

- จัดหารถ model ต้นแบบที่สามารถท าเป็น mobile 
unit ในการจ าหน่ายและสีข้าวสารได้ เพื่อน าไปใช้ใน
งานอีเวนท์ได้ 

๔. การขายตรงไปยัง
ผู้ประกอบการร้านอาหารและ
การ Co-branding ระหว่าง
ข้าวอินทรีย์ยโสธรร่วมกับ
ร้านอาหาร 

- ยังไม่เคยมีการ
ด าเนินการ 

- ใช้ network ในการติดต่อไปยังร้านอาหาร
กลุ่มเป้าหมาย 

- แจ้งถึงการท า co-branding ในเมนูอาหารเพ่ิมเติม 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมสินค้าจากชุมชม และเป็น CSR 

๕. การเพิ่มช่องทางจ าหน่าย
ตัวแทนในสถานที่ท างานและ
หมู่บ้านในกรุงเทพฯโดยจัดตั้ง 
facebookข้าวอินทรีย์ยโสธร 

- ยังไม่เคยมีการ
ด าเนินการ 

- เพ่ิมลูกค้าเป็นเพื่อนในเฟสบุคโดยท าการส่งเสริมการ
ขาย (promotion)ในงานอีเวนท์ต่าง ๆ 
- ติดต่อหน่วยงานราชการ เอกชน และกลุ่มผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อขอท าการส่งเสริมการขายสินค้า 

๖. การสร้างตราสินค้า 
Yasothon Premium 

- มีตราสินค้า
ประจ าจังหวัด
ยโสธร เป็นรูป 
บัง้ไฟพญานาค 
สีเขียว 
 

- จัดการประกวดข้าวสวยยโสธร เพ่ือให้รางวัลเป็นตรา
สินค้าYasothon Premium โดยมีการเขียนตัวอักษร 
Yasothon Premium ใต้รูปบั้งไฟพญานาคสีเขียว 
เพ่ือให้ทราบถึงว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากจังหวัดยโสธร 
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โครงกำร/ข้อเสนอแนะ สถำนะปัจจุบัน กำรด ำเนินกำร/เพิ่มเติม 

๗. การเพิ่มขนาดและรูปแบบ 
packaging ให้ตรงตามตลาด
ลูกคา้แต่ละกลุ่ม 

- มีรูปแบบขนาด 
๑ - ๒ กิโลกรัม 
- บรรจุภัณฑ์เป็น
พลาสติก
สุญญากาศ 

- ปรับขนาดให้มีความเหมาะสมเช่น ขนาด ๐.๒๕ - 
๐.๕ กิโลกรัม ส าหรับของช าร่วยงานแต่งงาน 
corporate gift หรือบริโภคในครอบครัวขนาดเล็ก  
(๒ - ๓ คน) และขนาด ๒ - ๕ กิโลกรัม ส าหรับ
ครัวเรือน และจัดท ารูปแบบกระเช้าข้าวอินทรีย์ 
-  ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์หุ้มอีกชั้นเป็นกระดาษหรือ 
ผ้าสีเอิร์ทโทน (earth tone)เพ่ือสื่อให้เห็นถึงความ
เป็นพรีเมี่ยม และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 

๘. การสื่อสารถึงความ
ปลอดภัยของข้าวอินทรีย์
ยโสธร และเมืองต้นแบบ
เกษตรอินทรีย์ของประเทศ
ไทย และคุณสมบัติพิเศษของ
ข้าวหอมมะลิ 

- มี MOU 
ระหว่างกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ กับ
จังหวัดยโสธรที่
สนับสนุนให้เป็น
เมืองต้นแบบ
เกษตรอินทรีย์
ของไทย 

- เพ่ิมข้อมูลลงไปในบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดการ
ตระหนักรู้ (awareness) เกี่ยวกับความแตกต่างของ
ยโสธรกับจังหวัดอ่ืนในเรื่องเมืองต้นแบบเกษตร
อินทรีย์ และความปลอดภัยของข้าวอินทรีย์ยโสธรและ
ลักษณะพิเศษของข้าวหอมมะลิที่ไม่บูดหรือเสียง่าย 

๙. การประชาสัมพันธ์ผ่าน 
line application โดยการท า
สติกเกอร์ให้ดาวน์โหลดเป็น
จังหวัดแรกของประเทศไทย 

- ยังไม่เคยมีการ
ด าเนินการ 

- ร่วมกับ ททท. หรือ เอกชนที่ให้การสนับสนุน ท า 
sticker line ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สินค้าเด่น
ของยโสธร เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ (awareness) ต่อ
ลูกค้าในเรื่องเอกลักษณ์ของยโสธร 

๑๐. การรีวิวข้าวอินทรีย์
ยโสธร ผ่าน blogger เป็น
จังหวัดแรกในประเทศไทย 

- ยังไม่เคยมีการ
ด าเนินการ 

- ติดต่อ blogger ที่มีชื่อเสียง หรือ blogger ด้านที่
เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านอาหาร เป็นต้น 
ให้เข้ามาเป็นกรรมการตัดสินการประกวดข้าวอินทรีย์
ยโสธร พร้อมทั้งให้รีวิวข้าวอินทรีย์ยโสธรที่ได้รับตรา
สินค้า Yasothon premium ใน pantipและ 
facebook 
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 นอกจากข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหาในภาพรวมข้างต้นแล้ว คณะผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเป็นการ
เฉพาะส าหรับกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม ดังนี้ 

 ๑. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนงำนท ำงำนใช้เงินลงทุนน้อย โดยให้หน่วยงานรัฐหรือองค์กร
เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยปรับปรุง พัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ น โดยเน้นที่ความเรียบง่าย 
พอเพียง ใช้ของที่มีอยู่ หรือใช้งบประมาณน้อย เช่น การปรับปรุงโต๊ะที่ใช้ในท าการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ โดย
การปรับปรุงให้เป็นโต๊ะกระจกที่ติดไฟส่องสว่าง เพ่ือให้สะดวกต่อการมองเห็นแต่ยังคงถนอมสายตาได้ ซึ่งทั้งนี้
ต้องได้รับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ถูกสุขลักษณะในการท างานด้วย  นอกจากนี้ เพ่ือให้เกิดความ
ครอบคลุมและเห็นผลในระยะยาว ควรจะมีการจัดตั้งทีมซ่อมบ ารุงเครื่องจักรทางการเกษตร โดยมีนักวิชาการ 
และช่างเทคนิคทางการเกษตรที่มีความช านาญ เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ โดยขอความร่วมมือจาก
สถาบันการศึกษาในจังหวัด (สถาบันอาชีวศึกษา)  

    

      โต๊ะที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน    ตัวอย่างโต๊ะที่ติดไฟส่องสว่าง 

 ๒. โครงกำรเพื่อนช่วยเพื่อนเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน โดยขอความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานการค้าข้าว เช่น โรงสี มาให้ความรู้ สอนทักษะและเป็นพ่ีเลี้ยงอย่างใกล้ชิด 
(เป็นที่ปรึกษาให้ก่อนในช่วงต้น) เกี่ยวกับการบริหารงาน การบริหารเงินและดอกเบี้ย การบริหารสินค้าคงคลัง 
(สต๊อก) และมุมมองทางด้านการตลาด เป็นต้น เพ่ือลดต้นทุน และสามารถเพ่ิมผลก าไรได้  หรือภาคเอกชนที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เช่น ไร่ปลูกรัก เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มข้าวคุณค่า
ชาวนาคุณธรรมได้เรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางการด าเนินงานจากบุคคลที่ประสบผลส าเร็จในด้านนี้ เพ่ือ
น ามาพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจังหวัดอาจมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในการท าประโยชน์เพ่ือสังคมให้แก่
กลุ่มคนเหล่านั้น อีกท้ังยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการเก้ือกูล แบ่งปันความรู้และความอยู่ดีกินดี ท าให้เกิดความ
ปรองดองในสังคมได้อีกทางหนึ่ง 
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 ๓. กำรปรับปรุงกระบวนงำนและกำรท ำงำน เนื่องจากปัญหาหลักของกลุ่มคือ ขาดก าลังแรงงาน 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องหันมาทบทวนภาระงานทั้งหมดของกลุ่ม และแรงงานทั้งหมดที่มี และวิเคราะห์ว่า
จะต้องมีการจัดสรร แบ่งงานกันอย่างไร หรืองานใดมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลใน
ปรับปรุงกระบวนงานและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึงเป้าหมายหลักของกลุ่มฯ ด้วย หากแม้บางงานไม่มีประสิทธิภาพ แต่ถ้าจ าเป็นต้อง
คงไว้เพ่ือไม่ขัดกับเป้าหมายหลักของกลุ่มฯ รวมถึงการทบทวนกระบวนงานทั้งหมด เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
โดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานของทรัพย์สินที่มีอยู่ เช่น น ารถที่มีอยู่รับจ้างวิ่งหารายได้ในวันที่รถ
ไม่ได้ใช้งาน 
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บทที่ ๖ 

กำรน ำเสนอโครงกำร ข้อเสนอแนะ และบทสรุป 

 
            การน าเสนอโครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรและคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๖๐ ในด้านภาพรวมของโครงการ การเรียนรู้ชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพ แนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจน
ข้อเสนอแนวคิดเพ่ือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร (รายละเอียดดังภาคผนวก) ซึ่งได้รับความสนใจ
และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการที่น าเสนอ เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรียในจังหวัดยโสธรต่อไป 
สรุปได้ดังนี้   

๖.๑  ข้อเสนอของโครงกำรที่จังหวัดยโสธรเลือกไปด ำเนินกำร 

๑)  Mobile Unit : Organic Rice Truck  รถจัดแสดงผลิตภัณฑ์ข้าวและขายข้าวเคลื่อนที่พร้อม
ติดตั้งเครื่องสีข้าวสดที่แสดงกระบวนการสีขาว และสามารถสีข้าวเปลือกเปนขาวสารใหกับลูกค้า
ได้ทันท ี 

๒)  กำรเพิ่มบรรจุภัณฑ์เพื่อขำยข้ำวในลักษณะต่ำง ๆ การจัดท าผลิตภัณฑ์ข้าวเปนของขวัญของที่ระลึก 
เพ่ือใชในโอกาสตาง ๆ การเพ่ิมขนาดบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริโภค เช่น ขนาด ๐.๒๕ กิโลกรัม หรือ ๐.๕ กิโลกรัม ส าหรับใช้เป็นของช าร่วย
งานแต่งงานหรือของช าร่วยส าหรับบริษัทต่างๆ (corporate gift) และ ขนาด ๒ - ๕ กิโลกรัม 
ส าหรับการบริโภคในครัวเรือน เป็นต้น โดยท่านผู้ว่าฯ เสนอเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดท าข้าวถุงขนาด
เล็กพร้อมหุงในปริมาณ ๒ คน เพ่ือความสะดวกในการบริโภคในครอบครัวขนาดเล็ก (๒ - ๓ คน)  
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและขายได้ง่ายยิ่งขึ้น 

๓)  กำรปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้งบประมาณให้น้อยที่สุด  
๓.๑)  หนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญมาชวยปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน เช่น ขอความ

ร่วมมือจากสถาบันการศึกษา หรือสถาบันอาชีวะศึกษาในจังหวัดยโสธร  เพ่ือมาช่วยดูแล
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร  ซึ่งนักศึกษาที่ลงพ้ืนที่จะได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงและเข้าใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์มากขึ้นด้วย  โดยในระยะยาว ควรจะมี
การจัดตั้งทีมซ่อมบ ารุงเครื่องจักรทางการเกษตรที่มีนักเทคนิค ช่างเทคนิคทางการเกษตร 
เพ่ือบริการเกษตรกรในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องต่อไป  

๓.๒)  การปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนนที่ความเรียบงาย 
พอเพียง ใชของที่มีอยู หรือใชงบประมาณนอย และสามารถด าเนินการจัดท าได้ทันที เชน 
การปรับปรุงโตะคัดแยกเมล็ดข้าวใหเปนโตะกระจกที่ติดไฟสองสวาง  เปนตน   
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๖.๒  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจำกคณะกรรมกำรฯ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการฯ เพ่ือพัฒนาการสร้างกระแสนิยมในเรื่องเกษตรอินทรีย์ การจัดท า
ผลิตภัณฑ์ และการจัดจ าหน่าย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายยิ่งขึ้น มีดังต่อไปนี้ 

๑) กำรเพิ่มหลักสูตรส ำหรับศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่หลำกหลำย  จากเดิมได้น าเสนอในด้าน
ศูนย์การเรียนรู้แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ โดยจัดหลักสูตรดูงานให้กลุ่มนักท่องเที่ยว 
ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา กลุมชาวบาน และกลุมเกษตรกร เพ่ือใหข้อมูลเกี่ยวกับการท าเกษตร
อินทรียและประโยชน์ของการบริโภคสินคาเกษตรอินทรียว่าแตกต่างจากสินคาเกษตรทั่วไปอยางไร 
และผูบริโภคจะไดรับประโยชนอะไร โดยจัดท าในรูปแบบอินโฟกราฟฟค และประชาสัมพันธผาน
แอพพิเคชั่น ไลน เฟสบุค และเว็บไซต อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งป ซึ่งในประเด็นนี้ คณะกรรมการฯ 
มีข้อเสนอให้จัดท าหลักสูตรเพ่ิมเติม ให้มีระยะเวลาในการศึกษาดูงานหรือการลงมือเรียนรู้ในเรื่อง
เกษตรอินทรีย์ที่สั้นลง โดยใช้ระยะเวลาครึ่งวัน เพื่อให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น โดยจัดหลักสูตร
ให้สัมพันธ์กับกิจกรรมเดิมที่ศูนย์การเรียนรู้วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ บ้านม่วงไข่ ที่ได้มีการจัดอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ เข้าศึกษาและดูงานไว้แล้ว พร้อมทั้งเชื่อมโยงกิจกรรมกับหมู่บ้านโดยรอบ เช่น จัด
หลักสูตรการเรียนรู้ในเรื่องพันธุ์ข้าว และการเรียนรู้การท าสปาเท้าจากขมิ้น จากศูนย์การเรียนรู้เกษตร
อินทรีย์วัดป่าสวนธรรมร่วมใจครึ่งวัน แล้วจึงไปเรียนรู้การท าเครื่องดื่มจากหญ้าหวาน ของบ้านกุดแข้ด่อน 
รวมถึงการจัดสถานที่ถ่ายภาพ (Check point) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ซึ่งปัจจุบัน
คนส่วนใหญ่นิยมใช้แอพพิเคชั่น ไลนและเฟสบุค เมื่อท ากิจกรรมใด ๆ จะโพสต์หรือแชร์ ถือเป็น
การประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งจะท าให้มีผู้ต้องการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 

๒) กำรก ำหนดสถำนที่ส ำหรับจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรอินทรีย์ การจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์
นอกจากจะวางขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปแล้ว ควรเพ่ิมเติมการศึกษาและส ารวจพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคว่า ผู้บริโภคกลุ่มใดเป็นกลุ่มผู้ซื้อที่ส าคัญ สถานที่ใดเป็นสถานที่จ าหน่ายที่เหมาะสม 
ผู้บริโภคสินค้าจากตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche market) มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภคอย่างไร 
เช่น ชอบไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่ใด ไปเลือกซื้อสินค้าที่ใด  หรือมีไลฟสไตล์อ่ืน ๆ ในการใช้ชีวิต
อย่างไร เป็นต้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์  
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๖.๓  บทสรุป 

ข้อเสนอแนวคิดเพ่ือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร จากการศึกษาพ้ืนที่จังหวัดยโสธรที่เสนอไว้ใน
รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project) มีแนวทางการศึกษาที่สามารถน ามาปรับใช้เพ่ือการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์จังหวัดยโสธรได้หลากหลายแนวทาง โดยต้องน ามาศึกษาเพ่ิมเติมและปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่
เกษตรอินทรีย์ในแต่ละพ้ืนที่  ส าหรับข้อเสนอแนวคิดจากรายงานฉบับนี้ซึ่งจังหวัดยโสธรเห็นว่ามีความ
เหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรได้ในทันที คือ  ๑) Mobile Unit : 
Organic Rice Truck  ๒) การเพ่ิมบรรจุภัณฑ์เพ่ือขายข้าวในลักษณะต่าง ๆ และ  ๓) การปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน  อย่างไรก็ดี จังหวัดยโสธรยังมีความท้าทายในการท างานเพ่ือการพัฒนาโครงการ
เกษตรอินทรีย์ให้มีความต่อเนื่องต่อไป เพ่ือต่อยอดความส าเร็จให้ดีมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
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การเพิ่มศักยภาพและ 
ความยั่งยืนในการปลูกข้าวอินทรีย์ 
ด้านปลายน้้า  
(การตลาด/การจ้าหน่าย) 

จังหวัดยโสธร 

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม ่
ในราชการไทย รุ่นที่ 22 



 ข้อมูลการน้าเสนอ 

2. วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม/ศักยภาพ  
SWOT Analysis 

1.เรียนรู้และเข้าใจชุมชน
สวนธรรมร่วมใจ  

บ้านม่วงไข่ 

4. ข้อเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหา (ปลายน้้า) 

3. ความต้องการชุมชน  

5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส้าหรับ
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในกระบวนการท้างาน  



 1. เรียนรู้และเข้าใจชุมชนสวนธรรมร่วมใจ บ้านม่วงไข ่

มีความสมัครใจในการรวมกลุม  
และตองรวมกลมุออมสวัสดิการ 

กองบุญหนุนเกื้อ 

ปฏิบัติ ตนตามหลักศีล ๕ 

ท้าการผลิตในระบบ 
เกษตรอินทรีย ์

ลักษณะของกลุ่ม 

หลักการ/คุณค่า 

. 

องค์ความรู้
เกษตร
อินทรีย์ 

. 

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

. 

คณุคา่ของ
ข้าวและ
ศกัดิ์ศรีของ
ชาวนา 



 
กิจกรรมของ
ชุมชนสวนธรรม
ร่วมใจ/ 
ศูนย์การเรียนรู้
กลุ่มข้าวคุณค่า
ชาวนาคุณธรรม 

- ธนาคาร
เมล็ดพันธ์
ข้าว 

- ข้าวเปลือก
อินทรีย์ 
-โรงสีข้าว
คุณธรรม 
-การคัดข้าว
บรรจุถุง 



 
กิจกรรมของ
ชุมชนสวนธรรม
ร่วมใจ/ 
ศูนย์การเรียนรู้
กลุ่มข้าวคุณค่า
ชาวนาคุณธรรม 

- ข้าวบรรจุถุงพลาสติก
ด้วยระบบสุญญากาศ 

- ชาข้าวอินทรีย์คั่ว 



กิจกรรมของชุมชนสวนธรรมร่วมใจ/ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม 

องค์ประกอบของศูนย์ฯ 
- โรงปุ๋ยอินทรีย์ 
- แปลงเกษตรอินทรีย์ 
- ใบรับรองเกษตรอินทรีย์ 



กิจกรรมของชุมชนสวนธรรมร่วมใจ/ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม 

วิทยากรชุมชน 

ศูนย์ไทบ้านอโรคยา 
สมาชิกชาวนาคุณธรรม 

หลักธรรมน้าใจ 



 2. SWOT Analysis ของกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม 

S trengths 

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

W eaknesses 

O pportunities 

T hreats 

- ขาดแคลนแรงงานในการผลิตและการบรรจุ 
- ไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยลดการใช้แรงงานคน 
- การบริหารงานยังเป็นลักษณะครอบครัว 
- ขาดแผนการด าเนินงานและทิศทางที่ชัดเจน 

- การสนับสนุนการหน่วยงานภาครัฐให้ยโสธรเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ 
- กระแสการบริโภคอาหารสุขภาพรวมถึงผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 
- ความน่าเชื่อถือกระบวนการผลิตและมาตรฐานการรับรอง 

- มีผู้ผลิตข้าวอินทรีย์จ านวนมากในจังหวัดแถบภาคอีสาน เช่น สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี อุดรธานี มหาสารคาม เป็นต้น ซึ่งเป็นคู่แข่งของยโสธร  

- นโยบายของภาครัฐ เช่น การรับจ าน าช้าว 



 3. ความต้องการของชุมชน 

ปลดภาระหนี้ เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
เพื่อถ่ายทอดความรู้ 

ขยายเครือข่ายกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนา
คุณธรรม 



 4. ข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหา (ด้านปลายน้้า) 



ตลาดข้าวอินทรีย์ 

Position ของข้าวอินทรีย์ 
 

• สินค้ามีคุณภาพสูง ปลอดภัยจากสารเคมี 
• มีราคาสูง 
• Niche Market 
• ผู้บริโภคยอมจ่ายเงินแพง 

ข้าวอินทรีย์ 

ลักษณะกลุ่มตลาดเป้าหมายข้าวอินทรีย์ 
 

• กลุ่มผู้บริโภคข้าวหอมมะลิใน กทม. 
• ใส่ใจต่อสุขภาพและอาหาร 
• มีรายได้สูง 
• กลุ่มครอบครัวท่ีใส่ใจต่อสุขภาพ  

Price 

Quality 



ข้าว organic 
ลูกค้าใน กทม และ 

เมืองใหญ่ 

 
แนวคิดการตลาด 
ข้าว organic 
ยโสธร 

Product 
• Package  cover เป็นผ้าหรือกระดาษ -> Premium 
• Size หลากหลาย  

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

Place 
• ผู้ประกอบการร้านอาหาร เช่น 

โรงแรม 4-5 ดาว chainร้านอาหาร 
+ เพิ่มชื่อใน menu organic 
ยโสธร 

• Stand alone shop + Rice cafe  
ตามเส้นทางท่องเที่ยวส าคัญ เช่น 
เขาใหญ่  

• งาน Expo เช่น Wedding ของ
ช าร่วย ของที่ระลึก 

• Organic rice truck (คล้าย Food 
truck) สีข้าวเปลือกเป็นขา้วสาร  
    

Price 
• ราคาตามผลิตภัณฑ์

และกลุ่มเป้าหมาย 
    

การสร้าง Brand ข้าว Organic ยโสธร 
          
 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
(IMC: Integrated Marketing Communication)   



 
แนวคิดการสร้างตรา
สินค้า (Branding)  
ข้าว organic ยโสธร 
และการสื่อสารทาง
การตลาด 

• สร้างความรับรู้ถึงยโสธรเมืองต้นแบบเกษตรอินทรีย์ 
• สร้างการจดจ้าของข้าว organic ยโสธร กับข้าวพื้นท่ีอื่นใน

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

การสร้างตราสินค้า  
ข้าว organic ยโสธร 

การสื่อสาร 

การสร้างความแตกต่าง 

-ตราสินค้า Yasothon Premium 
-  การสื่อสารการไม่รมยาข้าวสาร 
organic 
- การแถมข้าวถุงเล็ก สร้างความ
ประทับใจ  

การสร้างคุณค่าเพิ่ม 

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

กลยุทธ์การสื่อสาร 

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



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

 

โครงการ/ข้อเสนอแนะ การด้าเนินการ 

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

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

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

- ขอความสนับสนุนจากหน่วยงานราชการท่ีมีพื้นท่ีอยู่บริเวณที่มี traffic ของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อสร้าง shop จ าหน่ายสินค้าจากจังหวัดยโสธร 

3. เพิ่มขนาดและรูปแบบ packaging ให้ตรง
ตามตลาดลูกค้าแต่ละกลุ่ม 

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

4. การสร้าง Brand Yasothon 
Premium 

- จัดการประกวดข้าวสวยยโสธร เพื่อให้รางวัลเป็นตรา Yasothon Premium 
โดยมีการเขียนตัวอักษร Yasothon Premium ใต้รูปบั้งไฟพญานาคสีเชียว 
เพื่อให้ทราบถึงว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากจังหวัดยโสธร 

5. การประชาสัมพันธ์ผ่าน line 
application โดยการท า sticker ให้ 
download  

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

6. Review ข้าว organic ยโสธร ผ่าน 
blogger  

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

7. Organic rice truck สีข้าวเปลือกเป็น
ข้าวสารพร้อมบรรจุลง package  

รถต้นแบบท่ีป็น mobile unit ในการสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร เพื่อน าไปใช้ใน
งาน event  ได ้



Value added จาก Packaging ข้าว ช่วยให้น่าซ้ือ 

Corporate gift 

ความเป็น premium 

ของช้าร่วย 

Yasothon Premium 

สินค้าคุณภาพของยโสธร 

Yasothon Premium 



 ศูนย์การเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ 

ศูนย์การเรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู ้ แหล่งท่องเทียวเชิง
นิเวศเกษตรอินทรีย ์

ข้อมูลการเรียนรู้
เกี่ยวกับการท าเกษตร
อินทรีย์และประโยชน์
การบริโภคสินค้า
เกษตรอินทรีย์ 



 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ 



 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ 



 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ 



1.โครงการเพิ่ม
ประสทิธิภาพกระบวนการ
ท างานใช้เงินลงทนุน้อย 

3.โครงการปรับปรุง
กระบวนงานและการ

ท างาน 

2.โครงการ เพื่อน
ช่วยเพื่อน เพิ่มประ

สทิธภาพการ
บริหารงาน 

5.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส้าหรบัแนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพในกระบวนการท้างาน 



แปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 



แปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 



แปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 



ปลดหนี ้
รายได้เพิ่ม 

โครงการที่เสนอแนะ 
ส้าหรับปลายน้้า 

จุดแข็ง/โอกาส 

ยุทธศาสตร์ ๑ สร้างกระแสการบัรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย ์
ยุทธศาสตร์ ๔  เพิ่มตลาดและช่องทางการจ้าหน่ายในและต่างประเทศ 

ความต้องการชุมชน 



ยุทธศาสตร์ ๓ เพิ่มความสามารถในการับซื้อและส่งเสริมการแปรรูปเพิม่มูลค่า 
                  ผลผลิตเกษตรอินทรีย ์

ชุมชนเติบโต
อย่างยั่งยืน 

ความต้องการชุมชน ปลดหนี้ 
รายได้เพิ่ม 
ลดรายจ่าย 

โครงการที่ 
เสนอแนะเพิ่มเติม 

จุดอ่อน/โอกาส 



เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

        ปัจจัยสู่ความส้าเร็จ 

จุดอ่อน 

โครงการ
เพ่ิมเติม 

ลดรายจ่าย/
เพ่ิมรายได้ 

จุดแข็ง/
โอกาส 

เพิ่มรายได ้

โครงการท่ี
เสนอแนะ 



  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น้าคลื่นลูกใหม่ 
ในราชการไทย รุ่นที่ 22 

การเพิ่มศักยภาพและความยั่งยืนในการปลูกข้าวอินทรีย์ 
ด้านปลายน้้า (การตลาด/การจ้าหน่าย) 

จังหวัดยโสธร 

ขอบคุณครับ/ค่ะ 



โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒

เมษายน ๒๕๖๐
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