
โครงการเพ่ิมศักยภาพเกษตรอินทรียตนทางสูความเขมแข็งอยางยัง่ยืน 

และ 

โครงการศูนยขอมูลภูมสิารสนเทศเกษตรอินทรีย จังหวัดยโสธร 
(Yasothon Organic Geo-Informatics System: YOGIS) 

 

(ฉบับสมบูรณตามคําแนะนําของผูวาราชการจังหวัดยโสธร) 

 

 

Group 3 Project:  

หมูบานตนนํ้า (กระบวนการผลิต) บานโนนทรายงาม ตําบลหนองคู อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

จัดทําโดย 

1. นายชัยวัฒน ประภานวรัตน สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

2. นายชัยรัตน บุญสง  สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

3. นายนพดล  ครุธนอย  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

4. นายสุรพงษ เอิมอทุัย  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5. นางสาวขวัญดาว  ลือเปยม  กรมการพฒันาชุมชน 

6. นางสุธาวดี ทองศิร ิ  ธนาคารแหงประเทศไทย 

7. นางสาวณัฎฐิณี   แสงกุศลสง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

8. นางสาวพรชาตา บุสสุวัณโณ สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

9. นางสาวฌินาพรรณ เมฆไพบลูย กรมที่ดิน  
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บทสรุปผูบริหาร : บานโนนทรายงาม 
 
 “บานโนนทรายงาม” เปนกรณีศึกษาของพื้นที่ตนนํ้าการปลูกขาวอินทรีย ที่อยูในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดยโสธร ซึ่งปจจุบันอยูในระยะเริ่มตน จึงมีพื้นที่แปลงเกษตรอินทรียเพียงรอยละ 6.5 มีการรวมกลุม

เริ่มตนทําการเกษตรอินทรียแบบผสมผสาน และนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช โดยแบง

พื้นที่สําหรับปลูกขาว พืชผักสวนครัว ผลไมตางๆ และพื้นที่กรองและกักเก็บนํ้า สําหรับระบบนํ้าปดเพื่อ

การเกษตรอินทรีย มีลักษณะพื้นที่แปลงตอเน่ืองติดกันตามการชักชวนปรับเปลี่ยนไปสูเกษตรอินทรียที่มุงเนน

ความบริสุทธ์ิปลอดภัยจากสารเคมี วิถีชีวิตของบานโนนทรายงาม เปนชุมชนที่อบอุน ถอยทีถอยอาศัย 

ชวยเหลือ แบงปน และเรียบงาย เน่ืองจากความเขาใจในวิถีชีวิตเกษตรอินทรียที่ไมไดมุงเนนกําไรหรือ

ผลตอบแทนเปนหลัก หากแตมุงเนนไปที่สุขภาพของตน การมีชีวิตอยางพอเพียง การฟนฟูสภาวะแวดลอมและ

ระบบนิเวศน และความปลอดภัยจากสารเคมีของผูบริโภคเปนสําคัญ  

 แมวาจะมีจุดเริ่มตนทางดานแนวคิดเกษตรอินทรียที่ดี แตบานโนนทรายงามก็เปนพื้นที่สวนหน่ึงที่

ไดรับผลกระทบจากแนวคิดเกษตรสารเคมีจากยุคกอน ที่มุงเนนใชสารเคมีที่ใหผลอยางรวดเร็ว แตมีตนทุนสูง จึง

มีลูกหลานเกษตรกรสวนหน่ึงทิ้งบานเกิดไปรับจางทํางานในเมือง เพราะเห็นวา รุนพอแมมีหน้ีสินจากการทํา

เกษตร(สารเคมี) มีรายไดไมเพียงพอตอการชําระหน้ี และที่สําคัญยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนวา การทํา

เกษตรอินทรียเปนเรื่องที่มีความยุงยาก หรืออีกสวนหน่ึง เกษตรกรยังคงตองการทาํการเกษตรใหไดผลตอบแทน

สูง ดังน้ัน ความทาทายสําคัญของการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย จึงอยูที่การสรางความตระหนักใหเกษตรกรและ

ผูบริโภคเห็นถึงอันตรายจากเกษตรสารเคมี แนวโนมการบริโภคผลิตภัณฑเกษตรอินทรียและมูลคาเพิ่มของ

สินคามาตรฐานเกษตรอินทรียและประโยชนที่จะไดรับจากการเกษตรอินทรียในระยะยาว  

 เมื่อเรียนรูและเขาใจกรณีศึกษาในฐานะที่เปนพื้นที่ตนนํ้าสําหรับการปลูกขาวอินทรียแลว คณะผูศึกษา 

จึงไดวิเคราะหขอมูล “บานโนนทรายงาม” ทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออนแลว เห็นสมควรที่จะตองพัฒนาเชิง

ระบบเพื่อใหเกิดการประสานพลังกัน (Synergy Development) ใน 4 สวน กลาวคือ การวางแผนเชิงระบบ

ดวยเทคโนโลยี – ผูนําเกษตรอินทรียตนแบบ (SMART Organic Leader) – คลินิกเกษตรอินทรียเคลื่อนท่ีเร็ว 

(One Stop Mobile Services)–มาตรฐานเกษตรอินทรียระดับทองถ่ินเพื่อใหทั้งสี่สวนเช่ือมโยงสนับสนุนการเพิ่ม

ศักยภาพเกษตรอินทรียตนทางสูความเขมแข็งอยางย่ังยืน  

 ดังน้ัน เพื่อพัฒนาศักยภาพตนนํ้าของการปลูกขาวอินทรียและเกษตรอินทรียผสมผสานอยางย่ังยืน 

และมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียวิถียโสธร คณะผูศึกษาจึงไดจัดทํา “โครงการเพ่ิม

ศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรียสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน” โดยมุงเนนไปที่ 1) การวางแผนขยายเพิ่มพื้นที่

เกษตรอินทรียดวยระบบขอมูลภูมิสารสนเทศ ผานศูนยขอมูลสารสนเทศเกษตรอินทรียที่เช่ือมโยงขอมูลตางๆ 

ระหวางกันในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) การสราง “ผูนําเกษตรอินทรียตนแบบ” 

(SMART Organic Leader) ใหมีความรอบรูทางดานการผลิต การแปรรูปเพิ่มมูลคา และการตลาดในยุคดิจิทัล 

พรอมที่จะเปนผูนําและถายทอดองคความรูไปสูชุมชน 3) การสนับสนุน “คลินิกเกษตรอินทรียเคลื่อนที่เร็ว” 
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(One Stop Mobile Services) จากหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขปญหา รวมถึงให

การรับรองคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย และ 4) พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียในระดับ

ทองถ่ิน (Local Organic Standard) ตามนโยบาย ของจังหวัดใหเปนกระบวนการที่ไดรับการยอมรับ มีข้ันตอน

รวดเร็วไมยุงยากซับซอน และลดภาระคาใชจายของเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป  
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กิตติกรรมประกาศ 

 ในการจัดทํารายงานการศึกษากลุม (Group Project) ของกลุมที่ 3 เปนไปตามหลักวิชาการจัดการ

โครงการ (Project Management) โดยผูเขารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย 

รุนที่ 22 ทั้ง 6 กลุม ไดลงพื้นที่ในจังหวัดยโสธร ซึ่งมีช่ือเสียงดานการเกษตรอินทรีย เพื่อทําการศึกษาและเก็บ

ขอมูลมาวิเคราะหพรอมทั้งเลือกประเด็นที่จะจัดทําโครงการในหมูบานตามลักษณะตนทาง กลางทาง และ

ปลายทาง โดยคณะผูศึกษากลุมที่ 3 ไดรับมอบหมายใหศึกษาและจัดทําโครงการในหมูบานตนทาง ณ  

บานโนนทรายงาม ตําบลหนองคู อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยไดรับคําแนะนําที่ดีเสมอจากทานอาจารย 

วรภา ชัยเลิศวณิชกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ สละเวลาใหความรูที่เปนประโยชนในการนําเสนอโครงการ 

 คณะผูศึกษากลุมที่ 3 ยังไดรับเกียรติจากผูวาราชการจังหวัดยโสธร ทานบุญธรรม เสิศสุขีเกษม  

ชวยสนับสนุนการศึกษากลุม ทั้งการใหความรูดานเกษตรอินทรียและดูแลการเก็บขอมูลในพื้นที่จังหวัดยโสธร 

รวมถึงหัวหนาสวนราชการและเจาหนาที่ทุกระดับที่เกี่ยวของ ที่ใหการตอนรับอยางอบอุน ใหความรูและ

ประสานงานชวยเหลือการเก็บขอมูลเปนอยางดี 

 นอกจากน้ี คณะผูศึกษากลุมที่ 3 ยังไดรับการดูแลอยางใกลชิด ใหความรู ความรวมมือ และ

คําแนะนําจากเครือขายเกษตรอินทรีย ผูนําเกษตรอินทรียของหมูบาน โดยเฉพาะอยางย่ิงคุณพอผูใหญ 

กานแกว แสวงดี และคุณแมสมทรง แสวงดี ที่ดูแล ใหโอกาสไดเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนเกษตรอินทรียจากพื้นที่จริง 

ใหพวกเราไดรับประสบการณ ซึ่งมีคุณคามากกวาการเรียนรูในหองเรียนเปนอยางย่ิง 

คณะผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณผูบริหารหนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการอบรมหลักสูตร 

การพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย (NWL) รุนที่ 22 ซึ่งสนับสนุนใหคณะผูศึกษาไดมีโอกาสเขารับการ

อบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทยในครั้งน้ี 

ทายที่สุดน้ีคณะผูศึกษาขอขอบพระคุณผูบริหารและเจาหนาที่ของสํานักงานก.พ. ทุกทาน ที่ชวย

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกคณะผูศึกษาตลอดชวงเวลาการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลืน่ลกูใหม

ในราชการไทย (NWL) รุนที่ 22 เปนอยางดีย่ิง 

 

คณะผูศึกษากลุมที่ 3 
ผูเขารบัการอบรมหลกัสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหม 

ในราชการไทยรุนที่ 22 
11 พฤษภาคม 2560 

  



5 

 

NWL 22 Group 3 Project:  
โครงการเพ่ิมศักยภาพเกษตรอินทรียตนทางสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน และ 
โครงการศูนยขอมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย จังหวัดยโสธร (YOGIS) 

สารบัญ 
หนา 

บทสรุปผูบรหิาร : บานโนนทรายงาม         2 

กิตติกรรมประกาศ           4 

1. นโยบายและยุทธศาสตรทีเ่กี่ยวของ         6 
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1. นโยบายและยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ 

 รางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนอง

ตอการบรรลุ ซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปน

ประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม 

กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) 

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

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลง

ตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยูทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความ

ตอเน่ืองจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนําและ

ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวน

รวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ย่ังยืน 

โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศทีม่ี

รายไดสูง มีความมั่นคง และย่ังยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุ

วิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ของประเทศ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ 

ฉบับกอนหนา เพื่อใหการพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ 

มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุมกันที่ดี สอดคลองกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกดาน มีดุลยภาพ ทั้ง
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มิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน มีความสอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดย

การพัฒนาในมิติหน่ึงตองไมสงผลกระทบทางลบตอมิติอื่นๆ รวมทั้งตองมุงเนนให  “คนเปน

ศูนยกลางการพัฒนา” สรางความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยใหเปน คนดี คนเกง มี

ศักยภาพ และความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันทั้งในภาค

การผลิตและภาคบริการเพื่อสรางความเขมแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอ

สวนรวมนําไปสูการสรางสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ รักษา ฟนฟู และใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางถูกตองและเหมาะสม 

 ยุทธศาสตรจังหวัดยโสธร 

จังหวัดยโสธรไดนําผลการวิเคราะหขอมูลสภาพทั่วไป ปญหาและความตองการของประชาชน 

ตลอดจนการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ

จังหวัด โดยนํามาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (ขอจํากัด/ภัยคุกคาม) แลว

ประเมินศักยภาพการพัฒนารวมกับประเด็นการพัฒนาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนโยบายของรัฐบาล/แผนบริหารราชการ

แผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2560 

- 2564 ยุทธศาสตรรายสาขา ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายของประเทศ และ

ยุทธศาสตรของภาค/ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แลวสามารถสรุปผลวิเคราะหเปนยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564) และคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัดยโสธร 

(ก.บ.จ.ยส.) ไดประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ รวมทั้งไดนําแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ๔ ป 

(พ.ศ. 2561 - 2564) เขาประชุมกับทุกภาคสวน เพื่อหารือรับฟงความคิดเห็น ตามมาตรา ๑๙ 

แหงพระรากฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

สรุปไดดังน้ี 

วิสัยทัศน เมื่อวิเคราะหศักยภาพและปญหา/โอกาสการพัฒนาในสวนที่ 2 แลวจึงกําหนด

วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2561 - 2564) วา “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย 

เมืองแหงวิถีอีสาน” 

พันธกิจ จากวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2561 - 2564) สามารถกําหนดพันธกิจ ซึ่ง

เปนสิ่งที่ทุกภาคสวนจะตองรวมกันดําเนินการแกไขปญหา สนองความตองการและพัฒนา

จังหวัดยโสธรใหบรรลุวิสัยทัศน ได 3 พันธกิจ ดังน้ี 

- สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเปนเกษตรอินทรียและ

เกษตรปลอดภัย ไมกระทบสิ่งแวดลอมและใหมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน 

- สนับสนุนและผลักดันใหจังหวัดมีความโดดเดน และชัดเจนในฐานะจังหวัดที่ดํารง

ความเปนชุมชนอีสาน โดยเนนการรณรงคให ความสําคัญกับวัฒนธรรม คานิยม และ

ประเพณีอีสาน ซึ่งมีการผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหมอยาง

กลมกลืน ขยายโอกาสดานอุดมศึกษาในจังหวัด 
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- ผลักดันใหภาคประชาสังคมมีการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อทําให

เกิดความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน และเพื่อสรางภูมิคุมกันใหสามารถ

รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตรเกษตรอินทรียของจังหวัดยโสธร 

จากการวิเคราะหศักยภาพและสถานการณแวดลอมเพื่อกําหนดทิศทางยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด สามารถนํามากําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร 4 ป (พ.ศ. 2561 

- 2564) ซึ่ง ก.บ.จ.ยส. และผูแทนภาคสวนตางๆ ในจังหวัดยโสธรไดรวมกันพิจารณาจัดลําดับ

ความสําคัญแลว สรุปไดดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน 

เปาประสงค “ผลผลิตและสินคาเกษตรอินทรียไดมาตรฐานและเพิม่มลูคา” 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

1) พื้นที่เกษตรอินทรียที่ไดมาตรฐานเพิม่ข้ึน (25,000 ไร/ป) 

2) จํานวนสินคาและผลิตภัณฑเกษตรอินทรียที่ไดมาตรฐานเพิม่ข้ึน (4 ชนิด) 

3) รอยละที่เพิ่มข้ึนของมลูคาการจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย (รอยละ 3.5/ป) 

กลยุทธ 

1) สรางกระแสการรับรูและการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียและ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2) ขยายพื้นที่เกษตรอินทรียและการใชประโยชนในพื้นที่เต็มศักยภาพ 

3) เพิ่มความสามารถในการรับซื้อและสงเสริมการแปรรูป เพิ่มมูลคาการผลิตสินคา

เกษตรอินทรีย 

4) เพิ่มตลาดและชองทางการจําหนายทั้งในและตางประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเท่ียว 

เปาประสงค “ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดเพิ่มข้ึน” 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

1) รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจากการทองเที่ยว (รอยละ 5/ป) 

2) รอยละที่เพิ่มข้ึนของมลูคาการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP (รอยละ 4/ป) 

กลยุทธ 

1) สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน 

2) สงเสริมและพัฒนาภูมปิญญาทองถ่ินสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

3) ยกระดับและพฒันาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานการทองเที่ยวและการบริการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของ

ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

เปาประสงค “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและสังคมมีความสงบ

เรียบรอย” 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

1) รอยละของเด็กและเยาวชนไดรับการเรียนรูพฒันาทักษะชีวิตความตามเกณฑ

มาตรฐาน ข้ันพื้นฐาน (รอยละ 95 ตอป) 

2) จํานวนหมูบาน/ชุมชนมีแหลงเรียนรู/ชุมชนตนแบบยโสธรโมเดล (เพิ่มข้ึนปละ 

36 หมูบาน/ป) 

3) รอยละของครัวเรือนยากจนทีม่ีรายไดผานเกณฑ จปฐ. 30,000 บาท/คน/ป 

(รอยละ 95 ตอป) 

4) จํานวน อปท. ที่ไดจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน (ดูแลสวัสดิการผูดอยโอกาส) 

(เพิ่มข้ึน 10 แหง) 

5) รอยละที่เพิ่มข้ึนของสถานพยาบาลที่ไดรบัการรับรองคุณภาพ HA 

6) รอยละที่เพิ่มข้ึนของคาเฉลี่ย O-Net ม.๓ (รอยละ3.5/ป) 

7) รอยละของจํานวนหมูบาน/ชุมชน ที่ไมมปีญหายาเสพติด (เพิ่มข้ึนรอยละ 2.5/ป) 

8) จํานวนรอยละทีล่ดลงของการเกิดอุบัติเหตุทางทองถนน/ประชากร 100,000 คน 

(ลดลงรอยละ 3/ป) 

กลยุทธ 

1) ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรางชุมชนสูความเขมแข็ง 

2) เพิ่มศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

3) ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสูความเปนเลิศ 

4) เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค “ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรกัษฟนฟูเพิม่ข้ึน” 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

1) จํานวนพื้นที่ปาไมและที่ดินของรัฐไดรบัการปกปองบํารงุรกัษาและปลกูตนไม

ฟนฟู สภาพปา (13,000 ไร/ป) 

2) จํานวนพื้นที่ที่ไดรบัประโยชนจากการบรหิารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ (10,000 

ไร/ป) 

3) จํานวนพื้นที่แหลงนํ้าไดรบัการพัฒนาและมผีลผลิตสัตวนํ้าเพิ่มข้ึน (5,000 ไร/ป) 

4) รอยละที่เพิ่มข้ึนของการใชพลงังานทดแทน (รอยละ 0.5/ป) 
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กลยุทธ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ 

2) เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3) ยกระดับเมืองเกษตรอินทรีย ดวยวิถีพลังงานทดแทน 

2. หลักการเกษตรอินทรีย 

 เกษตรอินทรียคืออะไร  

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ อาหารแหงชาติ สังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ได

ใหความหมายของเกษตรอินทรียไววา เกษตรอินทรีย (Organic Agriculture) คือ ระบบการ

จัดการดานการเกษตรแบบองครวม ที่เกื้อหนุนตอระบบนิเวศ วงจรชีวภาพ และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ โดยเนนการใชวัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ไดจากการสังเคราะห และไมใชพืช 

สัตว หรือจุลินทรียที่ไดมาจากการดัดแปรพันธุกรรม (Genetic Modification) หรือ พันธุ

วิศวกรรม (Genetic Engineering) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ โดยเนนการแปรรูปดวยความ

ระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเปนเกษตรอินทรีย และคุณภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑในทุก

ข้ันตอน” 

ปจจุบัน นอกเหนือจาก “เกษตรอินทรีย” ที่เปนเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยของสินคา

เกษตรที่มีอยูในทองตลาดแลว เรายังอาจไดยินมาตรฐาน สินคาเกษตรอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายกัน 

ซึ่งอาจทําใหเกิดความสับสนแกผูบริโภคถึงความเหมือนหรือแตกตางกับสินคา เกษตรอินทรียได 

เชน ผักปลอดสารพิษ ผักไรสาร ผักอนามัย เปนตน เพื่อใหเขาใจคุณลักษณะหรือขอกําหนดในการ

ผลิตสินคาเกษตรดังกลาว จึงแสดงรายการเปรียบเทียบไวดังตารางน้ี  

ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะหรอืขอกําหนดในการผลิตสินคาเกษตร 

สินคาเกษตร/มาตรฐาน 

สารเคมี 

ยาฆาแมลง ปุยเคมี ฮอรโมนเรง พืชตัดแตงพันธุกรรม 

ผักเกษตรอินทรีย หามใช หามใช หามใช หามใช 

ผักปลอดสารพิษ/ผักอนามัย ใชได ใชได ใชได ใชได 

ไฮโดรโพนิกส ไมบังคับ ใชได ใชได หามใช 

ผักไรสาร หามใช หามใช หามใช ไมระบ ุ

ที่มา: ศูนยปฏิบัติการขอมูลการตลาดสินคาเกษตรอินทรีย กระทรวงพาณิชย http://www.organic.moc.go.th 

http://www.organic.moc.go.th/
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ทั้งน้ีมาตรฐานที่แตกตางกันของสินคาเกษตรดังกลาวเปนไปตามหนวยงานที่รับผิดชอบใหการ

รับรองที่ตางกัน 

 หลักการเกษตรอินทรีย 

เชนเดียวกับคํานิยาม มีหลายฝายที่พยายามสรุปหลักการเกษตรอินทรีย แตหลักการเกษตรอนิทรยี

ที่ยอมรับกันทั่วไปคือ หลักการที่กําหนดโดยสหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (International 

Organic Agriculture Movements – IFOAM) โดยสหพันธฯ ไดระดมความคิดเห็นนักวิชาการ

และผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณดานเกษตร อินทรียโดยตรงจากทั่วโลก รางหลักการเกษตร

อินทรียน้ีไดรับการนําเสนอตอที่ประชุมใหญของสหพันธฯ เมื่อปลายป พ.ศ. 2548 และที่ประชุม

ใหญไดลงมติรับรองหลักการเกษตรอินทรียดังกลาว โดยหลักการเกษตรอินทรียของสหพันธฯ 

ประกอบดวยหลักการ 4 ขอสําคัญ คือ สุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเปนธรรม, และการดูแลเอาใจ

ใส (health, ecology, fairness and care) 

(1) มิติดานสุขภาพ เกษตรอินทรียควรจะตองสงเสริมและสรางความย่ังยืนใหกับสุขภาพอยางเปน

องครวมของดิน พืช สัตว มนุษย และโลก 

(2) มิติดานนิเวศวิทยาเกษตรอินทรียควรจะตองต้ังอยูบนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวัฐจักร

แหง ธรรมชาติ การผลิตการเกษตรจะตองสอดคลองกับวิถีแหงธรรมชาติ และชวยทําใหระบบ

และวัฐจักรธรรมชาติเพิ่มพูนและย่ังยืนมากข้ึน 

(3) มิติดานความเปนธรรมเกษตรอินทรียควรจะต้ังอยูบนความสัมพันธที่มีความเปนธรรมระหวาง

สิ่งแวดลอมโดยรวมและสิ่งมีชีวิต 

(4) มิติดานการดูแลเอาใจใส การบริหารจัดการเกษตรอินทรียควรจะตองดําเนินการอยาง

ระมัดระวังและ รับผิดชอบ เพื่อปกปองสุขภาพและความเปนอยูของผูคนทั้งในปจจุบันและ

อนาคต รวมทั้งพิทักษปกปองสภาพแวดลอมโดยรวมดวย 

 มาตรฐานเกษตรอินทรียคืออะไร 

มาตรฐานเกษตรอินทรียเปนเกณฑขอกําหนดข้ันตํ่าที่เกษตรกรผูผลิตจะตองปฏิบัติตาม และ

หนวยงานรับรองจะใชเปนเกณฑในการตรวจประเมินการผลิต และตัดสินใจในการรับรองฟารมที่

ไดปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานน้ันๆ 

ปกติในการกําหนดมาตรฐานโดยสวนใหญ ผูมีสวนเกี่ยวของกับเกษตรอินทรียกลุมตางๆ ไมวาจะ

เปนเกษตรกรผูผลิต ผูประกอบการ ผูคา ผูบริโภค รวมทั้งนักสิ่งแวดลอม และนักวิชาการดาน

ตางๆ จะมีสวนรวมในการใหความคิดเห็น และตัดสินใจในการกําหนดเกณฑมาตรฐานในแตละ

ขอ  ความคาดหวังหรือการใหคุณคากับการปฏิบัติเกษตรอินทรียของผูมีสวนเกี่ยวของแตละสวน

จะถูกตรวจสอบ และยอมรับหรือปฏิเสธโดยผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ โดยเฉพาะเกษตรกรผูผลิตและ

ผูประกอบการ เพราะผูผลิตและผูประกอบการจะเปนผูที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนด

เหลาน้ัน  ดังน้ัน มาตรฐานจึงเปรียบเสมือนหน่ึงเปนกระบวนการแปลความคาดหวังและคุณคา

http://www.ifoam.org/
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
http://www.greennet.or.th/article/1006
http://www.greennet.or.th/article/1006
http://www.greennet.or.th/article/1006
http://www.greennet.or.th/article/1006
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ของเกษตรอินทรียใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ   นอกจากน้ี ในกระบวนการตัดสินใจกําหนด

มาตรฐานน้ัน จะตองมีการสรางฉันทามติ (consensus building) เพื่อผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมด

ยอมรับ ดังน้ัน ขอตกลงในมาตรฐานจึงเปรียบเหมือนเปน “สัญญาประชาคม” ระหวางผูมีสวน

เกี่ยวของทั้งหมด  นอกจากน้ี สัญญาประชาคมน้ีไดมีการกําหนดรายละเอียดกระบวนการผลิตไว

อยางคอนขางชัดเจน ทําใหมาตรฐานเกษตรอินทรีย มีสถานะเสมือนหน่ึงเปน “คํานิยาม” ของ

เกษตรอินทรียไปพรอมกันดวย จะเห็นไดวา มาตรฐานเกษตรอินทรียเปนภาพสะทอนของ

สภาวการณการผลิตและการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย ที่ เกษตรกรไดพัฒนายกระดับ

ความสามารถในการทําการผลิตและแปรรูปใหกาวรุดหนามากข้ึน  ดังน้ัน มาตรฐานเกษตรอินทรีย

จึงไมใชมาตรฐานที่หยุดน่ิง ไมเปลี่ยนแปลง แตเปนสภาพการณที่ยังสามารถมีการแปรเปลี่ยนได

ตลอดเวลา ตามสภาวการณของการผลิตเกษตรอินทรีย ที่นับวันมีแตจะกาวรุดหนาข้ึนไปเรื่อยๆ 

ในที่น้ี จะขอกลาวถึงขอกําหนดโดยสรุปของมาตรฐานเกษตรอินทรียในบางเรื่องที่สําคัญ  สําหรับ

ทานที่สนใจตองการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาหาอานเพิ่มเติมไดจากหนังสือ “เกษตรอินทรีย: ทํา

อยางไรจึงไดรับการรับรอง” โดยวิฑูรย ปญญากุล (2547) มูลนิธิสายใยแผนดิน, กรุงเทพ 

(1) ระบบนิเวศการเกษตร ระบบการผลิตเกษตรอินทรียตองเอื้ออํานวยตอการอนุรักษและฟนฟูสิ่ง

แวดลม ซึ่งผูผลิตจะตองดําเนินการในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพและ

สภาพนิเวศทองถ่ินด้ังเดิมไว เพื่อใหพืชพรรณและสัตวทองถ่ินสามารถมีที่อยูอาศัยไดอยาง

เพียงพอ  นอกเหนือจากการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพแลว เกษตรอินทรียยัง

จําเปนตองมีมาตรการในการอนุรักษดินและนํ้าอยางจริงจังอีกดวย  โดยในการอนุรักษดินน้ัน 

ครอบคลุมต้ังแตการปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน การอัดแนนของหนาดิน ดินเค็ม และ

การเสื่อมสภาพของดินดวยเหตุปจจัยอื่นๆ  สวนการอนุรักษนํ้าน้ันเปนเรื่องของการใชนํ้าอยาง

ประหยัด ปองกันไมใหเกิดนํ้าเสีย หรือปลอยนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ การหมุนเวียนนํ้านํ้า

มาใชใหม ซึ่งอาจดําเนินการโดยการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน การออกแบบวิธีและระยะเวลา

ของการเพาะปลูกอยางเหมาะสม การใชวิธีการใหนํ้าที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการออกแบบวาง

แผนการทําการเกษตร โดยคํานึงถึงเงื่อนไขขอจํากัดของทรัพยากรนํ้าที่มีอยูในทองถ่ิน 

(2) การปรับเปลี่ยนเขาสูระบบเกษตรอินทรีย การปรับเปลี่ยนเขาสูระบบเกษตรอินทรียควรเริ่ม

จากการมีแผนการปรับเปลี่ยนที่ชัดเจน โดยแผนการปรับเปลี่ยนดังกลาวจะตองสอดคลองกับ

ขอกําหนดของมาตรฐาน โดยอาจจะปรับเปลี่ยนฟารมทั้งหมดเขาสูเกษตรอินทรียพรอมกัน 

หรือคอยๆ ปรับเปลี่ยนบางสวนของฟารมเขาสูระบบเกษตรอินทรียก็ได แตทั้งน้ี แผนการ

ปรับเปลี่ยนจะตองระบุถึงข้ันตอนและระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนฟารมทั้งหมดเขาสูเกษตร

อินทรีย รวมทั้งการจัดแยกระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียและไมใชเกษตรอินทรียออกจาก

กัน ซึ่งในแตละมาตรฐานอาจกําหนดระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนแตกตางกันไป ซึ่งในชวง

ระยะปรับเปลี่ยนน้ีอาจใชเวลา 12 - 36 เดือนข้ึนกับมาตรฐาน โดยในชวงน้ี เกษตรกรสามารถ

ทําการเพาะปลูกหรือทําการผลิตตามปกติ แตจะตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน
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เกษตรอินทรีย และผลผลิตที่ผลิตข้ึนมา จะไมสามารถใชตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียได 

(บางมาตรฐาน อาจมีขอกําหนดใหใชตรารับรองมาตรฐานระยะปรับเปลี่ยนได) 

(3) การผลิตพืช ในระบบการปลูกพืช ควรเลือกปลูกพืชที่หลากหลายชนิดและพันธุ เพื่อสราง

เสถียรภาพและความย่ังยืนของนิเวศฟารม  นอกจากน้ี การปลูกพืชหลากหลายพันธุ ยังเปนการ

ชวยรักษาความหลากหลายของพันธุกรรมพืชไวดวย  ในการสรางความหลากหลายของการปลูก

พืชน้ี ควรมีการปลูกพืชหมุนเวียน โดยมีพืชที่เปนปุยพืชสดรวมอยูดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงพืช

ตระกูลถ่ัวและพืชที่มีระบบรากลึก โดยจัดระบบการปลูกพืชใหมีพืชคลุมดินอยูตลอดทั้งปสําหรับ

เมล็ดพันธุพืชและสวนขยายพันธุ มาตรฐานมีขอกําหนดที่ตางกันออกไป แตโดยหลักทั่วไป จะ

กําหนดใหเลือกใชพันธุพืช (เมล็ด กิ่งพันธุ ตนกลา) ที่ผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย แตในกรณีที่

ไมสามารถหาเมล็ดพันธุเกษตรอินทรียได มาตรฐานอาจมีขออนุโลมใหใชเมล็ดพนัธุทั่วไปได 

(4) การจัดการดิน และธาตุอาหาร การจัดการดินที่ ดีเปนพื้นฐานสําคัญของระบบเกษตร

อินทรีย  การปรับปรุงดินและการบริหารจัดการดินและธาตุอาหาร มีเปาหมายเพื่อรักษาความ

อุดมสมบูรณของดิน ซึ่งรวมถึงการจัดการใหมีธาตุอาหารอยางเพียงพอกับพืชที่เพาะปลูก  และ

เพิ่มพูนอินทรียวัตถุใหกับดินอยางตอเน่ือง โดยการสรางกลไกของการหมุนเวียนธาตุอาหารใน

ฟารม รวมทั้งการปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน และการสูญเสียของธาตุอาหาร ซึ่ง

การจัดหาแหลงธาตุอาหารพืชน้ันควรเนนที่ธาตุอาหารที่ผลิตข้ึนไดภายในระบบฟารม 

โดย เฉพาะอย า ง ย่ิงการจั ดการ ใหมี การหมุน เ วียนธาตุอาหารในฟารม ได อย างมี

ประสิทธิภาพ  การใชปุยธาตุอาหาร ทั้งจากหินแรธาตุ หรือปุยอินทรียและอินทรียวัตถุจาก

ภายนอกฟารมน้ัน ควรเปนแคแหลงธาตุอาหารเสริมเทาน้ัน ไมใชเปนแหลงทดแทนการผลิต

และการหมุนเวียนธาตุอาหารในฟารม 

(5) การปองกันกําจัดศัตรูพืช ในระดับฟารม การปองกันกําจัดศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรียจะ

เนนที่การเขตกรรม การจัดการศัตรพูืชโดยชีววิธี และวิธีกลเปนหลัก  ทั้งน้ีโดยมเีปาหมายหลัก

เพื่อสรางสมดุลของระบบนิเวศการเกษตร ที่ทําใหพืชที่เพาะปลูกพัฒนาภูมิตานทานโรคและ

แมลง และสภาพแวดลอมของฟารมไมเอื้ออํานวยตอการระบาดของโรคและแมลง  ตอเมือ่การ

ปองกันไมเพียงพอ เกษตรกรจึงอาจใชปจจัยการผลิตสําหรับควบคุมและกําจัดแมลงศัตรูพืช ซึ่ง

กําหนดอนุญาตไวในมาตรฐาน 

(6) การปองกันมลพิษ การปนเปอน และการปะปน ในระดับฟารม เกษตรกรผูผลิตเกษตรอินทรีย

จะตองมีมาตรการในการปองกันมิใหดินและผลผลิตเกษตรอินทรียปนเปอนจากมลพิษ และ

สารเคมีสังเคราะหทางการเกษตร ที่ไมไดรับอนุญาตใหใชในระบบเกษตรอินทรีย ซึ่งรวมถึง

โลหะหนัก และมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน  รวมทั้งมีมาตรการในการลดการ

ปนเปอน (เชน การจัดทําแนวกันชนรอบแปลงเกษตรอินทรียที่มีพื้นที่ติดกับแปลงเกษตรเคมีที่

มีการใชสารเคมีตองหาม หรือการทําบอพักนํ้า และมีการบําบัดนํ้าดวยชีววิธี กอนที่จะนํานํ้าน้ัน

มาใชในแปลงปลูกพืชเกษตรอินทรีย รวมถึงการทําความสะอาดเครื่องมือทางการเกษตร ที่อาจ

ปนเปอนสารเคมีตองหาม กอนนํามาใชในแปลงเกษตรอินทรีย) เปนตน  
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มาตรฐานเกษตรอินทรียแตละแหงจะมีขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดการแนวกันชน (buffer 

zone) ที่แตกตางกัน โดยอาจมีการกําหนดทั้งระยะหางระหวางแปลงเกษตรอินทรียกับแปลง

เกษตรเคมี หรือการปลูกพืช หรือการจัดทําสิ่งปลูกสราง ที่เปนแนวปองกันการปนเปอน ใน

พื้นที่แนวกันชนที่แตกตางกันได  โดยทั่วไป จะมีการกําหนดเกณฑแนวกันชนข้ันตํ่าไวใน

มาตรฐาน ซึ่งหนวยงานรับรองอาจจะพิจารณาใหเกษตรกรตองมีการจัดการแนวกันชนเพิ่มเติม

จากขอกําหนดข้ันตํ่า โดยการพิจารณาจากสภาพความเปนจรงิของฟารมแตละแหง 

ในข้ันของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป ผูผลิต-ผูประกอบการจะตองมีการ

จัดการผลผลิตเกษตรอินทรีย โดยปองกันมิใหวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑเกษตรอินทรียปะปนกนักบั

วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ หรือสัมผัสกับปจจัยการผลิต หรือสารตองหามตางๆ ที่กําหนดไวใน

มาตรฐาน เพราะจะทําใหวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑน้ันสูญเสียสถานะของการไดรับการรับรอง

มาตรฐานได  ยกตัวอยางเชน การไมใชกระสอบที่บรรจุปุยเคมี หรือสารเคมีมาใชบรรจุผลผลิต

เกษตรอินทรีย หรือในการจัดเก็บผลผลิตเกษตรอินทรียในโรงเก็บ จะตองไมมีการใชสารกําจัด

ศัตรูในโรงเก็บ ในขณะที่มีการเก็บผลผลิตเกษตรอินทรีย ขนสงผลผลิตเกษตรอินทรีย 

3. การวิเคราะหผลกระทบตอผูผลิต ผูสงออก ผูนําเขาดานเกษตรอินทรีย 

มูลนิธิเกษตรอินทรียไทยไดทําการศึกษาวิเคราะหผลกระทบการบงัคับการแสดงฉลากและการกลาว

อางสินคาเกษตรอินทรียแลว โดยการจัดประชุมกับผูมสีวนเกี่ยวของ/มีสวนไดเสีย 0.5 วัน (13 ก.ย. 56) โดยได

นําเสนอผลการศึกษาใหกับทีป่ระชุมรบัทราบเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 แตไมไดมีการเผยแพรรายงานศึกษา

ใหกับหนวยงานภายนอก ผลกระทบที่จะตองพจิารณา ดังน้ี 

 มีเฉพาะเกษตรกรเพียง 42.8% (พื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย 21.36%) ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 

มกษ. (ใชตรา Organic Thailand) เกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรียในประเทศไทยที่เหลือ ไดรับ

การตรวจรับรองตามมาตรฐานอื่นๆ 

 มีหนวยตรวจรับรองเพียงหนวยงานเดียว คือ บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด ที่

ปจจุบัน (25 ก.ค. 59) ไดรับการข้ึนทะเบียนตามเกณฑของ มกอช. โดยไดรับการข้ึนทะเบียน

เฉพาะขอบขายพืช (รวมขาว) เกษตรอินทรีย  ซึ่งหนวยตรวจรับรองภาครัฐไดรับการยกเวน ไม

ตองขอข้ึนทะเบียนกับ มกอช. 

 ถา มกอช. ไมยอมรับการตรวจรับรองของมาตรฐานอื่น เกษตรกรที่ยังไมไดรับการรับรองตาม

มาตรฐานมกษ. จะมีทางเลือก 

(1) ขอการรับรองเพิ่มเติมกับหนวยตรวจรับรองเดิม แตหนวยตรวจรับรองน้ันไดรับการข้ึน

ทะเบียนกับ มกอช. กอน 

(2) เปลี่ยนหนวยตรวจรับรองเปนหนวยตรวจรับรองของภาครัฐ ที่ไดรับการยกเวนการข้ึน

ทะเบียนกับ มกอช. (แตหนวยตรวจรับรองภาครัฐน้ีอาจไมไดรับการยอมรับสําหรับการ

สงออก) 
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(3) ยังคงขอรับรองจากหนวยตรวจรับรองเดิม (เพื่อการสงออก) แตขอการรับรองเพิ่มจากจาก

หนวยตรวจรับรองภาครัฐเพิ่ม ซึ่งคงตองมีคาใชจายเพิ่ม ทั้งการจัดทําระบบเพื่อขอการ

รับรอง และคาใชจายในการตรวจรับรอง ลาสุด ทาง มกอช. ไดยกรางขอกําหนดมาตรฐาน

บังคับ “การแสดงฉลากผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย” ซึ่งกําหนดที่จะยอมรับ

มาตรฐานเกษตรอินทรียระหางประเทศและภูมิภาคเพียง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานของ 

Codex, IFOAM, และ ASEAN Standard for Organic Agriculture (ASOS) ซึ่งมาตรฐาน 

Codex และ ASOS น้ัน ยังไมไดมีมาตรฐานของหนวยงานใด/ประเทศใด ที่ผานการตรวจ

ประเมินวาเปนไปตามหลักเกณฑขอกําหนดของ 2 มาตรฐานน้ี ดังน้ัน การยอมรับมาตรฐาน

เกษตรอินทรีอื่นของ มกอช. ในทางปฏิบัติจึงนาจะยอมรับเฉพาะมาตรฐานเกษตรอินทรีย

ของ IFOAM มาตรฐานเดียว 

 มีความพยายามที่จะยกเวนการตรวจรับรองสําหรับเกษตรกรรายยอย โดยทางมูลนิธิเกษตร

อินทรียไทยเสนอใหยกเวนเกษตรกรที่มีรายไดนอยกวา 50,000 บาท/เดือน แตที่ประชุม

กรรมการ มกอช. ไมเห็นดวย และในที่ประชุมเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 57 ผูเขารวมสวนใหญก็ไมเห็น

ดวย เน่ืองจาก (ก) เปนการยากมากที่จะประเมินระดับรายไดของเกษตรกร และ (ข) ที่ผานมา 

มักพบการกลาวอางเปนเกษตรอินทรียโดยไมไดรับรอง โดยเกษตรกรรายยอยเปนสวนใหญ 

นอกจากน้ี ในรางมาตรฐานไดกําหนดขอยกเวนใหเฉพาะกับเกษตรกรหรือกลุมที่เปนผูผลิตและผู

จําหนายใหกับผูบริโภคหรือผูใชสุดทายโดยตรง ที่จะตองจําหนาย ณ สถานที่ผลิต หรือบริเวณ

ใกลเคียงสถานที่ผลิตเทาน้ัน 

 ในกรณีที่ มกอช. ยอมรับความเทาเทียมของการตรวจรับรองมาตรฐานอื่น นาจะตองใชเวลา

คอนขางนาน ในปจจุบัน มีมากกวา 100 ประเทศที่มีการจัดทําระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย

ของตัวเอง มกอช. จะตองใชเวลาอีกนานหลาย 10 ป กวาจะจัดทํายอมรับความเทาเทียม

ดังกลาวเสร็จ 

 การข้ึนทะเบียนขอใบอนุญาตกับ มกอช. ซึ่งปจจุบัน มีผูผลิต/ผูประกอบการกวา 9,000 รายทั่ว

ประเทศที่อาจตองข้ึนทะเบียนกับ มกอช.5 (และตออายุทุก 3 ป) 

 มาตรฐานของ มกอช. มีขอกําหนดเกี่ยวกับการตรวจรับรองที่มีรายละเอียดที่ไมเหมาะสม ซึ่งถา

นํามาบังคับใช นาจะสรางปญหาใหกับผูผลิตไดคอนขางมาก เชน 

* หามขอการรับรองมาตรฐานผลิตผลชนิดเดียวกันกับหนวยรับรองตางกัน 

* หนวยตรวจรับรองตองสุมเก็บตัวอยางนํ้า สัตวนํ้า และปจจัยการผลิตของผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

เพื่อตรวจวิเคราะห 

* กลุมผูผลิตที่จะสมัครขอการรบัรองแบบกลุมตองจดทะเบยีนตามกฎหมาย 

* กําหนดใหผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน (หรือที่เรียกกันวา ผูตรวจของระบบควบคุมภายใน) 

ตองเปนอิสระตอกิจกรรมและ* พื้นที่ที่จะตรวจประเมิน คือ ตองไมตรวจประเมินพื้นที่ที่ตัวเอง
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ทํางานสงเสริมและดูแลอยู ซึ่งขัดกับแนวทางของระบบควบคุมภายใน ที่ระบบเกษตรอินทรีย

อื่นๆ กําหนดไว 

* กําหนดใหผูตรวจระบบควบคุมภายในตองใช "รายการตรวจมาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย" 

คือ ใชรายงานการตรวจที่ มกอช. เปนผูกําหนด ไมใหกลุมสามารถจัดทําระบบเอกสารการตรวจ

ฟารมของตัวเองได 

 โดยปกติ การบังคับเรื่องการกลาวอางจะไมไดบังคับเฉพาะคําวา “เกษตรอินทรีย ออรแกนิค 

Organic” แตมักจะรวมถึงช่ือที่สื่อความหมายแบบเดียวกัน เชนในกรณีของตางประเทศ จะ

ครอบคลุมถึงคํา bio, biological, ecological เปนตน ในกรณีประเทศไทย อาจครอบคลุมถึงคําวา 

เกษตรย่ังยืน เกษตรชีวภาพ เกษตรธรรมชาติ ดวยก็ได ซึ่งหมายความวา สินคาที่มีฉลากที่ใชช่ือ

ดังกลาว ตองไดรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของ มกอช. ดวย 

ลาสุด ในรางอกําหนดมาตรฐานบังคับ “การแสดงฉลากผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย” 

กําหนดเฉพาะคําวา “อินทรยี, เกษตรอินทรีย, ออรแกนิก, organic, organic agriculture” เทาน้ัน 

 กลุมเกษตรกรรายยอยที่ผลิตเพื่อจําหนายในทองถ่ิน (เชน ตลาดเขียว) รวมทั้งที่พยายามพัฒนา

ระบบชุมชนรับรอง/การรับรองแบบมีสวนรวม (participatory guarantee system – PGS) จะ

ไมสามารถดําเนินการไดอีกตอไป จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานบังคับของ มกอช. และขอการ

รับรองจากหนวยงานที่ไดรับการข้ึนทะเบียนจาก มกอช.  เวนแตในมาตรฐานบังคับจะมี

ขอยกเวนใหกับระบบ PGS 

ลาสุด ในรางกําหนดมาตรฐานบังคับ “การแสดงฉลากผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย” ได

ยอมรับระบบการตรวจรับรองแบบมีสวนรวม แตจะตองข้ึนทะเบียนและ “ไดรับการยอมรับจาก 

มกอช. ตามหลักเกณฑ/เงื่อนไขในการยอมรับความสามารถของกลุมผูผลิตเครือขายในประเทศ 

ตามระบบการรับรองแบบมีสวนรวม ขอบขายเกษตรอินทรีย ที่กําหนดโดย มกอช. หรือตองเปน

ระบบ PGS ที่ไดรับการยอมรับจากองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ” 

 

4. สถานการณ/ขอเท็จจริงในพ้ืนท่ี และการวิเคราะหศักยภาพของบานโนนทรายงาม 

บานโนนทรายงาม ต้ังอยูในพื้นที่หมูที่ 4 ของตําบลหนองคู อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีนายกานแกว 

แสวงดี เปนผูใหญบาน โดยบานโนนทรายงาม มีพื้นที่ทั้งหมด 2.187 ลานไร มีประชากรรวม 906 คน 190 

หลังคาเรือน เปนชาย 468 คน และหญิง 438 คน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คาขาย และรับจาง

ทั่วไป สภาพพื้นที่บานโนนทรายงามสวนใหญเปนที่ราบลุม เกษตรกรในหมูบานมีการทําการเกษตรในลักษณะ

เปนผืนใหญติดกัน โดยสรางแนวคันกั้นดินแบงเปนแปลงๆ ซึ่งเจาของแปลงจะอาศัยอยูในหมูบานละแวก

ใกลเคียง  
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 แหลงนํ้าสาธารณะประโยชนของบานโนนทรายงามมีนอย โดยทั่วไปเปนหวย และหนองนํ้า ไดแก 

ลําหวยกุม หนองเดือนหา หนองหลวง และหนองฝาย จึงเปนโอกาสในการใชแหลงนํ้าระบบปด สวนนํ้าที่ใช

เพื่อทําเกษตรอินทรีย ตองเปนนํ้าที่มาจากระบบปด ไมปนเปอนกับแหลงนํ้าธรรมชาติ โดยนําหลักของกาลัก

นํ้า1 มาใชเพื่อทําการเกษตร ดังน้ัน การสรางแหลงนํ้าระบบปด จึงมีตนทุนสูง เน่ืองจากตองสูบนํ้าจากใตดิน

ข้ึนมา และขุดบอเพื่อจัดเก็บนํ้าสํารอง แตหากมีการรวมกลุมใชระบบนํ้ารวมกันในแปลงที่ติดกัน จะสามารถ

เกื้อกูลผลประโยชนรวมกันได 

 

เคร่ืองสูบน้ําเพื่อสูบน้ําจากแหลงน้ํามาใชเพื่อ 
การอุปโภคบริโภค 

การจัดการระบบน้ําในแปลงเกษตรทั่วไป 

 

การจัดการระบบน้ําในแปลงเกษตรอินทรียโดยนําหลักการกาลักน้ําตามแนวพระราชดําริมาใช 

 

 

 

                                                             
1 กาลักนํ้า เปนวิธีการถายเทของเหลวจากที่สูงลงสูที่ต่ําอยางตอเน่ือง 
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 ดิน มีสภาพดินรวนปนทราย มีความเค็มเล็กนอย การปรับปรุงดินดวยวิธีอินทรียตองใชวิธีธรรมชาติ 

คือ ใชการปลูกพืชปรับสภาพดิน ใชนํ้าปรับสภาพดิน ซึ่งตองใชระยะเวลา และนําปุยหมักใสปรับปรุงดิน ซึ่งใช

ตนทุนนอย ซึ่งการตรวจวิเคราะหธาตุอาหารในดิน จําเปนตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่สะอาดเพื่อไมใหเกิดการ

ปนเปอน ใชถุงมือในการหยิบจับดินที่จะนํามาตรวจวิเคราะหเพื่อไมใหเหงื่อไปปนเปอนกับดินจนทําใหคาการ

วิเคราะหผิดพลาดไป ในทางกลับกันหากใชปุยเคมีหลังตรวจวิเคราะหดินจนทราบสภาพธาตุอาหารในดินแลว 

เกษตรกรจะสามารถหาปุยเคมีที่มีแรธาตุที่ขาดนํามาปรับปรุงดินไดเลย ซึ่งมีตนทุนสูงกวาการทําเกษตรอินทรีย

รวมกันในแปลงที่ติดกัน การปลูกพืชและใชนํ้าปรับสภาพดิน จะเปนวิธีที่ลดตนทุนมากกวา 

 
การนําดินมาตรวจวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงธาตุอาหารในดิน 

 

 ปุยอินทรีย กระบวนการทําปุยอินทรียไมซับซอน สามารถทําเองในครัวเรือน โดยใชเศษอาหาร

เหลือทิ้งมาหมักไวแลวใสขวดสังเคราะหแสงตากแดดทิ้งไวเปนระยะเวลานาน 28 วัน วัสดุที่ใชสามารถจัดหา

เองในครัวเรือน การทําปุยอินทรียจะตองวางแผนลวงหนาทั้งปริมาณ และชนิดปุยกอนเริ่มฤดูการทํานา ตาง

กับปุยเคมีที่สามารถหาไดจากรานคาไดตามตองการ สะดวก ไมตองเตรียมวัสดุ และไมตองรอเวลา 

 
การทําปุยอินทรีย 



19 

 

NWL 22 Group 3 Project:  
โครงการเพ่ิมศักยภาพเกษตรอินทรียตนทางสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน และ 
โครงการศูนยขอมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย จังหวัดยโสธร (YOGIS) 

 

 เมล็ดพันธุ การคัดเมล็ดพันธุแบบด้ังเดิมจะใชวิธีการคัดดวยมือ ซึ่งใน 1 รวง ถาเปนรวงขาวที่

สมบูรณจะมีขาวเปลือกประมาณ 250 เมล็ด เกษตรกรจะแยกขาวเปลือกที่มีลักษณะสมบูรณ เพื่อนําไปใชทํา

พันธุไว สวนที่เหลือจะไวสําหรับนําไปสีเปนขาวสาร 

 

 

การคัดเมล็ดพันธุ 

 

 ยุงฉางและโรงสีชุมชน บานโนนทรายงามมียุงฉาง ซึ่งเปนที่รวบรวมขาวเปลือกจากสมาชิกใน

หมูบาน โดยบรรจุในถุงแยกกองเปนขาวอินทรีย และขาวอื่นๆ เขียนช่ือกํากับไวชัดเจน หากมีการสั่งซื้อจะ

รวมกันสีตามความตองการ ซึ่งโรงสีชุมชนบานโนนทรายงาม เปนโรงสีของขาวเกษตรอินทรีย ซึ่งไมสามารถใช

โรงสีขาวทั่วไปที่ไมใชเฉพาะขาวเกษตรอินทรียได โรงสีขาวน้ีมีกําลังการผลิตประมาณ 1 - 2 ตันตอวัน 

 

 
โรงสีชุมชน การเก็บขาวในยุงฉาง 
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 เกษตรผสมผสาน เปนหัวใจสําคัญประการหน่ึงของกลุมเกษตรอินทรียบานโนนทรายงาม จากการ

สัมภาษณเกษตรกรพบวา รายไดจากการทําเกษตรอินทรียอาจไมเพียงพอกับรายจายในครัวเรือน โดยเฉพาะ

ชวงที่รอการเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงไดนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช มีการทําสวนผัก ผลไม 

พืชสวนครัวไวสําหรับการบริโภคในครัวเรือน บางสวนมีการแบงปนกันในชุมชน และบางสวนอาจนําไปขายตอ

ที่ตลาดเกษตรกรของจังหวัด ซึ่งเปนตลาดเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเกษตรอินทรียโดยเฉพาะ 

 

 
 

 ตลาดเกษตรกร เปนหน่ึงในโครงการสําคัญที่ทางจังหวัดไดจัดพื้นที่ในศาลากลางใหเปนแหลงซื้อ-
ขายสินคาเกษตรอินทรียในทุกวันศุกร โดยมีเกษตรกรตัวจริงจากหลายๆ หมูบานในจังหวัดยโสธร นําผลผลิต
อินทรียของแตละหมูบานมาขาย ซึ่งทําใหเกษตรกรผูขายไดพบปะกับผูผลิต/ผูบริโภคไดโดยตรง 
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 วิถีชีวิตชุมชนบานโนนทรายงาม เกษตรกรในชุมชนบานโนนทรายงามมีการแบงปน ถายทอดองค
ความรูการทําเกษตรอินทรียอยางแพรหลาย โดยเกษตรกรมีการเสวนา ฝกอบรม ประชุม และสัมมนารวมกัน
อยางตอเน่ือง ซึ่งเกษตรกรแตละราย ไดนําความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรียมาปรับใชให
เหมาะกับบริบทของตนเอง  โดยเริ่มลงมือทําในพื้นที่ และเมื่อเกิดปญหาไดนํามาปรึกษาหารือเพื่อแกไขปญหา
รวมกันในกลุมหรือหนวยงานภาครัฐ การเรียนรูจากผูที่ประสบผลสําเร็จแลว ถือเปนสิ่งสําคัญเพื่อลดระยะเวลา
การลองผิดลองถูก นอกจากน้ี ชุมชนบานโนนทรายงามรักษาวัฒนธรรม ประเพณีแบบด้ังเดิม มีการพึ่งพา
อาศัยและมีกิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง  
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5. การวิเคราะหศักยภาพและปญหาการทําเกษตรอินทรียของบานโนนทรายงาม 

จากการสํารวจขอเท็จจรงิ โดยการลงพื้นที่สมัภาษณเกษตรกร และเจาหนาที่ในหมูบานบานโนนทราย

งาม คณะทํางานไดวิเคราะหศักยภาพและปญหาที่จะมุงสูการเปนหมูบานเกษตรอินทรีย โดยสรุปไดตามตาราง

ดังน้ี 

ศักยภาพ/โอกาสของบานโนนทรายงาม ปญหา/อุปสรรคของบานโนนทรายงาม 

1. บานโนนทรายงาม อยูในพื้นที่อําเภอเมอืงทีม่ี

ความเจรญิ การคมนาคมที่สะดวก มีไฟฟาเขาถึง 

และมีถนนลาดยางที่เช่ือมตอไปยังตัวเมือง สามารถ

นําผลผลิตไปขายยังตลาดรอบตัวเมืองไดงาย เชน 

ตลาดเกษตรที่ศาลากลางจังหวัด ทําใหตนทุนในการ

ขนสงถูกกวาหมูบานหางไกล 

1.บานโนนทรายงามมีพื้นทีเ่กษตรอินทรียนอย โดยมี

เพียง 13 ครัวเรือน จาก 190 ครัวเรอืน คิดเปนรอยละ 

6.84 ที่เปนเกษตรกรกลุมเกษตรอินทรีย โดยสวนใหญ

เพิ่งเริ่มเปลี่ยนเปนเกษตรอินทรีย 

  เกษตรกรและครอบครัวสวนใหญเปนคนรุนเกาที่ทํา

นาแบบเดิมมานาน มีความเคยชินจึงเปนขอจํากัดใน

การขยายพื้นทีเ่กษตรอินทรีย สวนคนรุนใหมมีความ

คาดหวังผลเร็ว และตองการเรงสรางฐานะ ซึ่งระบบ

เกษตรอินทรียไมสามารถตอบสนองความตองการ

แนวคิดน้ี ครอบครัวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ปรับเปลี่ยนสูเกษตรอินทรียเน่ืองจากสงผลตอรายได

ลดลงในชวงแรก สังคมรอบขางยังมองวาคนที่ทํา

เกษตรอินทรีย เปนกลุมคนที่แปลกแยก ดังน้ันการทํา

เกษตรอินทรียแบบเด่ียวๆ จึงตองพบกบัสภาวะแรง

ตานทางสงัคมและครอบครัว 

2. ผูนําที่เปนเกษตรอินทรียตนแบบเปนบุคคลที่

ไดรับการเช่ือถือเน่ืองจากเปนผูใหญบาน และได

ริเริ่มทําเกษตรอินทรียมานานถึง 10 ป ทําใหมีองค

ความรูและประสบการณทัง้ดานวิธีการผลิตและ

ปจจัยการผลิต เชน ปุย ดิน นํ้า และเมล็ดพันธุ 

ตลอดจนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถ

เปนตัวอยางใหแกเกษตรกรภายในหมูบานได 

2. ปจจัยการผลิตในการทําเกษตรอินทรียที่ยังเปน

อุปสรรคในการขยายพื้นทีเ่กษตรอินทรีย ไดแก 

    - แรงงานในการทําเกษตรอินทรียเนนการใช

แรงงานในครัวเรือน  ตองอาศัยการวางแผนลวงหนา 

และกระทําอยางตอเน่ือง หากครัวเรือนใดไมมีวัย

ทํางานก็จะเปนขอจํากัดตอระบบเกษตรอินทรีย หรือ

หากมีการทําเกษตรอินทรียนอยรายในหมูบานหรือไมมี

การรวมกลุมกันทํา การแบงปนเครือ่งมอื แรงงาน กจ็ะ

หาไดยาก  

     - ปุยอินทรีย กระบวนการทําปุยอินทรียไมมี

กระบวนการซบัซอน  และสามารถทําเองในครัวเรือน 

จัดหาวัสดุเอง แตตองใชเวลารอในการหมัก ไมสามารถ
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โครงการเพ่ิมศักยภาพเกษตรอินทรียตนทางสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน และ 
โครงการศูนยขอมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย จังหวัดยโสธร (YOGIS) 

ศักยภาพ/โอกาสของบานโนนทรายงาม ปญหา/อุปสรรคของบานโนนทรายงาม 
นํามาใชไดทันที ตองวางแผนการจัดทําปุยลวงหนา 

กอนหนาทํานา  ตางกับปุยเคมทีี่สามารถหาไดจาก

รานคาไดตามตองการ สะดวก ไมตองเตรียมวัสดุและ

ไมตองรอเวลา  

      - ดิน มีสภาพดินรวนปนทราย มีความเค็มเล็กนอย 

การปรับปรงุดินดวยวิธีอินทรียตองใชวิธีธรรมชาติ คือ

ใชการปลกูพืชปรับสภาพดิน ใชนํ้าปรับสภาพดิน ตอง

ใชเวลา และนําปุยหมักใสปรับปรุงดิน  

       - นํ้า ที่ใชในระบบเกษตรอินทรีย ตองเปนนํ้าที่มา

จากระบบปดไมปนเปอนกับแหลงนํ้าธรรมชาติ ซึ่งตอง

ใชงบประมาณในการนํานํ้าจากใตดินข้ึนมาและขุดบอ

จัดเกบ็นํ้าสํารอง การที่เกษตรกรจัดการระบบนํ้าแบบ

เด่ียวๆ ตองใชตนทุนสูง  

       - เมล็ดพันธุ ไมมีแหลงรวบรวมเมล็ดพนัธใน

หมูบาน แตมีธนาคารเมล็ดพันในพื้นที่ใกลเคียง การ

คัดเลือกเมล็ดพันธยังอาศัยองคความรูสบืตอกันมา มี

การกําหนดแปลงเฉพาะเมล็ดพันธที่แยกตางหาก

ควบคุมปจจัยตางๆ เชน นํ้า ดิน ปุย ศัตรูพืช ปองกัน

การกลายพันธุ  องคความรูเหลาน้ียังอยูในตัวบุคคล 

หากสามารถถายทอดในรูปเอกสาร หรือสื่อตางๆ  หรือ

การสอนตอๆ กันใหแพรหลาย  

3. กลุมเกษตรอินทรียในหมูบานมีการรวมกลุม

จัดซื้อโรงสีชุมชน เพื่อใชสีขาวเกษตรอินทรีย 

ปองกันการปนเปอน ทําใหตนทุนถูกลง และมียุงฉาง

ในการจัดเก็บผลผลิตของเกษตรกรภายในหมูบาน 

3. การจัดเก็บผลผลิตในยุงฉางยังเกบ็รวมกันทั้งเกษตร

ทั่วไป เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย เพือ่ไมให

ปนเปอนของผลผลิตที่ไมผานกระบวนการเกษตร

อินทรีย การจัดเก็บในยุงฉางจงึตองจัดทําทะเบียน แยก

หมวดหมู บันทึกชวงเวลาเกบ็ผลผลิต นอกจากน้ี การสี

ขาวตองใชเครื่องสีเฉพาะขาวอินทรีย ทั้งยุงฉางเกบ็

ขาวเปลือก เครื่องสีขาวเปลือก หากเกษตรกรที่เริ่มทํา

เกษตรอินทรียแยกทําเด่ียวๆ จะประสบปญหาโรงเรือน 

และเครือ่งสีขาว ซึ่งมีตนทุนสูง จงึจําเปนตองมีการ

รวมกลุมกันเพิ่มเติม  

4. กลุมเกษตรอินทรียภายในหมูบานเริ่มมเีครือขาย 4. หากพื้นที่เกษตรอินทรียมีพื้นที่ติดกับพื้นที่ใชสารเคมี 
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ศักยภาพ/โอกาสของบานโนนทรายงาม ปญหา/อุปสรรคของบานโนนทรายงาม 
กับหมูบานใกลเคียงทําใหสามารถแลกเปลี่ยนองค

ความรูและพฒันากระบวนการผลิต ตลอดจนการทํา

เกษตรอินทรียทีห่ลากหลายได เชน การปลูกแตงโม 

มัลเบอรี่ และการเลี้ยงเปดไก ซึ่งจะเปนการเพิ่ม

โอกาสและรายไดใหแกเกษตรกรไดในระยะยาว 

ศัตรูพืชที่ด้ือสารเคมีสามารถขามาทําลายผลผลิตได 

หรือแมแตวัชพืชที่มากับนํ้า หรือมาจากการเดินยํ่า ก็

สามารถแพรพันธมาสูแปลงเกษตรอินทรียได  

    ปจจุบันการกําหนดเปาหมายการขยายพื้นที่เกษตร

อินทรียจากพื้นที่ใกลเคียงเพื่อใหเปนเกษตรแปลงใหญ

ยังไมชัดเจน 

5. ภาครัฐใหความสําคัญดานเกษตรอินทรีย ทําให

ไดรับการสนับสนุนดานความรูจากการอบรมสัมมนา 

การเสวนา และการประชุม อยางแพรหลาย รวมถึง

การสนับสนุนดานปจจัยการผลิตและการตลาด

เพิ่มข้ึนเปนลําดับ 

5. แมวาภาครัฐจะใหการสนับสนุนดานเกษตรอินทรีย 

แตยังไมสามารถทําใหเกษตรกรมั่นใจไดวาราคาผลผลิต

จะเพียงพอตอการดํารงชีพ โดยเฉพาะเกษตรกรทีม่ี

ภาระหน้ีสนิ คาเลาเรียนบุตร หรอืคาใชจายประจําสูง 

จะสงผลตอการตัดสินใจเขาสูระบบเกษตรอินทรีย และ

หากระยะปรับเปลี่ยนตองทอดระยะเวลาออกไปเกิน 3 

ป จะย่ิงสงผลตอรายไดครัวเรือนของเกษตรกร 

6. บานโนนทรายงามมีวัฒนธรรมที่อยูรวมกันเปน

สังคม มีการพบปะสังสรรคและชวยเหลอืเกื้อกูลกัน 

เชน มีการจัดต้ังชมรมผูสูงอายุ และมีการจัด

กิจกรรมสันทนาการอยางตอเน่ือง เปนตน ซึง่เปน

โอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความรูดานเกษตรอินทรีย

และขยายผลใหครอบคลมุพื้นทีม่ากข้ึนได 

 

ผลการวิเคราะหศักยภาพและปญหาการทําเกษตรอินทรีย 
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โครงการเพ่ิมศักยภาพเกษตรอินทรียตนทางสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน และ 
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6. ขอเสนอแนะ  
โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย  

สูความเขมแข็งอยางยั่งยืน 
 

1. เหตุผลความจําเปน 

 ประเทศไทยมุงยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหไดคุณภาพมาตรฐาน ผานการขับเคลื่อน

การผลิตสินคาเกษตรอินทรียที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงและตรงกับความตองการของตลาด ถือเปนนโยบาย

สําคัญประการหน่ึงของรัฐบาลที่มุงหวังใหสินคาเกษตรของไทยมีความปลอดภัยทั้งตอผูบริโภคทั้งในและ

ตางประเทศ อีกทั้งยังเปนการยกระดับสินคาเกษตรและอาหารของไทยใหเกิดความเช่ือมั่นและยอมรับใน

ตลาดโลก โดยผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย ยกระดับราคาสินคาเกษตร

อินทรียใหแตกตางจากสินคาเกษตรที่ใชสารเคมี สงเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีสวนรวม รวมถึงจัดทํา

โซนน่ิงระบบเกษตรอินทรีย โดยนํารองในพื้นที่ที่มีความพรอมและเหมาะสม เช่ือมโยงไปสูการทองเที่ยวเชิง

เกษตรหรือการทองเที่ยววิถีไทย 

จังหวัดยโสธร เปนจังหวัดตนแบบที่รัฐบาลใหความสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายเกษตร

อินทรีย เน่ืองจากเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ทําเกษตรอินทรียทั้งดานพืช ประมง และปศุสัตวมาเปนระยะเวลานาน

กวา 20 ป แตการพัฒนาเกษตรอินทรียยังคงมีขอจํากัดอยูมาก จึงทําใหพื้นที่เกษตรอินทรียที่ผานการรับรอง

มาตรฐานของจังหวัดยโสธรมีเพียง 55,966 ไร หรือคิดเปนรอยละ 3 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด (1,863,765 ไร) 

จากขอเท็จจริงดังกลาว จึงเปนสมมติฐานสําคัญที่คณะผูศึกษากลุมที่ 3 ไดรับมอบหมายใหทําการศึกษาการทํา

เกษตรอินทรีย (ตนทาง) ในหมูบานโนนทรายงาม เพื่อพิจารณาจัดทําขอเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตร

อินทรียตนทางสูความเขมแข็งอยางย่ังยืน โดยมุงหวังที่จะสนับสนุนและผลักดันใหเกิดการทําเกษตรอินทรีย

เพิ่มข้ึนทั้งในระดับหมูบาน ขยายไปสูระดับตําบล และอําเภอ จนทําใหการทําเกษตรอินทรียครอบคลุมทุกพืน้ที่

การเกษตรของจังหวัดยโสธร  

2. วัตถุประสงค 

เพื่อเพิ่มพื้นที่และจํานวนเกษตรกรทีท่ําเกษตรอินทรียที่ย่ังยืน โดยเกษตรกรดังกลาวมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร"เกษตรอินทรีย" วิถียโสธรขอที่ 2 ซึ่งมุงเนนการขยายพื้นที่เกษตรอินทรียและการ

ใชประโยชนพื้นที่ใหเต็มศักยภาพ 

3. เปาหมาย 

3.1 พื้นที่เกษตรอินทรียเพิม่ข้ึนรอยละ 20 ตอป  

3.2 สินคาเกษตรอินทรียมีความหลากหลายผานการรับรองมาตรฐานระดับทองถ่ินและสากล

เพิ่มข้ึนอยางนอย 20% 

3.3 มีผูนําเกษตรอินทรีตนแบบในจงัหวัดยโสธรเพิม่มากข้ึนเพื่อรวมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 

4. สถานที ่

บานโนนทรายงาม ตําบลหนองคู  อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
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5. วิธีดําเนินการ 

 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรียสูความเขมแข็งอยางย่ังยืน ใหความสําคัญในเรื่องการ

จัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศเกษตรอินทรีย การพัฒนาบุคลากรการเกษตรใหเปนผูนําตนแบบ การใหความรู

และใหความชวยเหลือดานเกษตรอินทรียแกเกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากเครือขายและการ

แลกเปลี่ยนองคความรูผาน Application และการลงทุน/การใชทรัพยากรการผลิตรวมกัน การนํานวัตกรรม

มาใชในการผลิตเกษตรอินทรีย และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย โดยกิจกรรมที่สําคัญมรีายละเอยีดดังน้ี 

  

  5.1 จัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศเกษตรอินทรีย มีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยขอมูลเกษตรอินทรีย เปน

ขอมูลประกอบในการวางแผนจัดการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย วางแผนจัดระบบการตลาด และ

การกระจายสินคาเกษตรอินทรีย โดยการรวบรวมขอมูลเกษตรอินทรียของจังหวัดทั้งเชิงพื้นที่

และเชิงขอมูลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือ GIS (Geographic Information System) 

โดยสามารถใชโปรแกรมประยุกต Quantum GIS (QGIS) หรือโปรแกรมทาง GIS อื่นๆ ซึ่งเปน

เครื่องมือสําหรับจัดการขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรที่มีคุณภาพ สามารถนํามาใชงานไดโดยไม

เสียคาใชจาย (Open Source) การฝกปฏิบัติจะเนนวิธีการออกแบบช้ันขอมูล แนะนํา

แหลงขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรอื่นๆ และการจัดการกับช้ันขอมูลเพื่อจําแนกขอมูลสําหรับ

จัดรูปแบบเพื่อนําเสนอได สามารถวิเคราะหและวางแผนเชิงพื้นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเกษตร

อินทรีย โดยมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

5.1.1 รวบรวมช้ันขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหสารสนเทศภูมิศาสตร หรือ 

GIS ประกอบดวย  

 - ช้ันขอมูลภาพถายทางอากาศ/ภาพถายดาวเทียม แสดงภูมิประเทศของพื้นที่ ซึ่งสามารถ

ของความรวมมือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของได เชน กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน หรือ

การนําขอมูลในระบบออนไลน เชน เว็บไซท Google map 

 - ช้ันขอมูลรูปแปลงที่ดิน แสดงแนวเขตแปลงที่ดินของเอกชน จากฐานขอมูลของกรมที่ดิน 

 - ช้ันขอมูลขอมูลโครงสรางพื้นที่ฐานอื่นๆ เชน เสนทางคมนาคม แหลงนํ้า  

ตัวอยางแสดงช้ันขอมลูสารสนเทศภูมิศาสตร หรอื GIS 

 
https://geoearthmapping.com/tag/gis/ 
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5.1.2 รวบรวมขอมูลทางดานเกษตรอินทรีย เพื่อนําเขาสูการวิเคราะหสารสนเทศภูมิศาสตร 

หรือ GIS ประกอบดวย 

- ฐานขอมูลผูนําเกษตรอินทรียตนแบบ ช่ือ ที่อยู ความสามารถเฉพาะทางดานเกษตร

อินทรีย เพื่อการวางแผนใหผูนําเกษตรอินทรียตนแบบ วางแผนสรางผูนําความรูใหแก

ทองถ่ินใหมีจํานวนที่เหมาะสมตอความตองการของพื้นที่ พรอมความรูทางดานตางๆ 

- ฐานขอมูลแปลงที่ดินเกษตรอินทรียในปจจุบัน จําแนกกลุมเกษตรกรออกเปน 4 กลุม 

คือ (1) เกษตรกรทั่วไป (2) เกษตรกรที่ทําเกษตรปลอดภัย (3) เกษตรกรระยะ

ปรับเปลี่ยน และ (4) เกษตรกรทําเกษตรอินทรีย เพื่อวางแผนขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย 

วางแผนการใชปุย นํ้า การพัฒนาดิน การคํานวณผลผลิตตอไร 

ภาพตัวอยางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร หรือ GIS ในการชวยวิเคราะหกลุมเกษตรอินทรีย 

 
 

- ฐานขอมูลประเภทของผลผลิตเกษตรอินทรีย เพื่อคํานวณตลาดที่จะรองรับผลผลิต และ

สนับสนุนใหกลุมเกษตรอินทรียปลูกพืชที่เหมาะสมกับความตองการของตลาด ลดความ

เสี่ยงของสินคาลนตลาดและราคาตกตํ่า 

- ฐานขอมูลโรงสีขาวเกษตรอินทรีย ใหเหมาะสมกับการขยายตัวของพื้นที่เกษตรอินทรีย 

เพื่อใหเกษตรกรสามารถรูพื้นที่ที่สงขาวไปโรงสี และวางแผนหากโรงสีเสียหรือมีปญหา 

สามารถเดินทางไปโรงสีที่ใกลที่สุดได 

- ฐานขอมูลตลาดกระจายสินคาเกษตรอินทรีย ใหเหมาะสมกับการขยายตัวของพื้นที่

เกษตรอินทรีย ซึ่งในอนาคตอาจตองมีตลาดขายสินคาเกษตรอินทรียในทุกอําเภอหรือ

ตําบล  

พ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย 
เกษตรกรทั่วไป 
เกษตรกรที่ทําเกษตรปลอดภัย 
เกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน 
เกษตรกรทําเกษตรอนิทรีย 



28 

 

NWL 22 Group 3 Project:  
โครงการเพ่ิมศักยภาพเกษตรอินทรียตนทางสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน และ 
โครงการศูนยขอมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย จังหวัดยโสธร (YOGIS) 

- ฐานขอมูลอื่นๆ เชิงพื้นที่ที่เกี่ยวของกับเกษตรอินทรีย เชน พื้นที่ตองการความชวยเหลือ

ดานเกษตรอินทรีย เพื่อสงเจาหนาที่เขาไปชวยเหลือเกษตรกรไดอยางรวดเร็ว 

 5.1.3 รวบรวมขอมูลความรูทางดานเกษตรอินทรีย เชน Smart Organic Farm ระบบรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย รวมถึงความรูจากผูนําเกษตรอินทรียตนแบบ เพื่อเปนศูนย

ความรูดานเกษตรอินทรีย 

 5.14 เช่ือมโยงฐานขอมูลเชิงพื้นที่กับฐานขอมูลดานเกษตรอินทรีย  เพื่อมานําขอมูลเกษตร

อินทรียวิเคราะห วางแผนการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย เพื่อใหจังหวัดสามารถบริหาร

จัดการจํานวนเจาหนาที่ การสงผู นําเกษตรอินทรียตนแบบใหความรู รวมถึงการ

ประชาสัมพันธขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหของศูนยขอมูลสารสนเทศเกษตรอินทรียได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 5.1.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงฐานขอมูลและขอมูลทาง GIS เมื่อไดรับขอมูลใหม

ใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ เชน เมื่อมีโรงสีแหลงใหม การเปดแหลงกระจายสินคา

เกษตรอินทรีย แปลงที่ดินจากระยะปรับเปลี่ยนที่ไดรับมาตรฐานเปนเกษตรอินทรีย เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพและผลการวิเคราะหที่แมนยําสงผลถึงการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ 

 5.2 กิจกรรมการสรางผูนําเกษตรอินทรียตนแบบ (Smart Organic Leader) มีวัตถุประสงคเพื่อ

เพิ่มพูนศักยภาพเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรียของแตละอําเภอในจังหวัดยโสธรใหมีความรู ทกัษะ 

เจตคติ เกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรียที่ประสบความสําเร็จ สามารถยกระดับเปนผูนําเกษตร

อินทรียตนแบบ (Smart Organic Leader) สรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

ประสบการณ หรือชุมชนนักปฏิบัติ (Community Of Practice :COPs) ระหวางผูนําเกษตร

อินทรีย ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ทั้งจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน และสถาน

ประกอบการ สรางวิทยากรตัวคูณในการขยายผลการพัฒนาพื้นที่การทําเกษตรอินทรียทั้งใน

ระดับอําเภอและจังหวัดยโสธร ยกระดับความสําเร็จและภาพลักษณทางสังคมใหแกผูนําเกษตร

อินทรียตนแบบ เพื่อการเปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) ในการสรางแรงบันดาลใจ และสราง

แรงจูงใจ ใหแกเกษตรกรกลุมตางๆ ตัดสินใจหันมาทําเกษตรอินทรียเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งเปนการ

วางรากฐานการพัฒนาอยางย่ังยืน และเพิ่มปริมาณแหลงการเรียนรูและผูประสบความสําเร็จ

ดานเกษตรอินทรีย ในระดับอําเภอและจังหวัดยโสธร โดยมีวิธีการดําเนินงานดังน้ี 

   5.2.1 วิเคราะหนโยบายดานการเกษตรอินทรียในทุกระดับ แนวโนมการทําเกษตรอินทรียของ

ประเทศไทยและระดับสากล และ สภาพปจจุบันของการทําเกษตรอินทรียในจังหวัด

ยโสธร โดยอาจใชจากศูนยขอมูลเกษตรอินทรียตามขอ 5.1 ประกอบการวิเคราะห 

  5.2.2 ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาผูนําเกษตรอินทรียตนแบบ (Smart Organic Leader) 

ระยะเวลาของหลักสูตรประมาณ 20 วัน (160 ช่ัวโมง) มีหัวขอการพัฒนา ดังน้ี 

   - Smart Organic Farm และมาตรฐานเกษตรอินทรีย  

   - การสรางภาวะผูนําสําหรบัผูนําเกษตรอินทรีย เพือ่การพัฒนาชุมชน จังหวัด และประเทศ 



29 

 

NWL 22 Group 3 Project:  
โครงการเพ่ิมศักยภาพเกษตรอินทรียตนทางสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน และ 
โครงการศูนยขอมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย จังหวัดยโสธร (YOGIS) 

   - การบํารุงรักษาดินเพือ่การทําเกษตรอินทรีย  

   - การผลิตปุยอินทรที่มีคุณภาพ เพื่อลดตนทุนการผลิต 

   - การบริหารจัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ (สรางบอนํ้าในครวัเรือน การคํานวณและกัก

เก็บนํ้าอยางเพียงพอกบัการผลิต/พื้นที่  การควบคุมและจายนํ้าดวยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส) 

   - การบริหารจัดการเกษตรสมัยใหม (Modern Management) (เนนการรวมกลุมเพื่อเพิ่ม

อํานาจการตอรองดานการซื้อขาย , การนําเทคโนโลยีเกษตรกรรมแมนยํา (Precision 

Agriculture) มาปรับใชในภาคเกษตรเพื่อการผลิตพืชและสัตว  การพยากรณการ

ระบาดของโรค/แมลง  ใหเปนไปอยางเหมาะสม ถูกที่ ถูกเวลา ลดคาใชจายและเพิ่ม

ปริมาณการผลิต , การจัดทําแผนธุรกิจและการบริหารการเงิน) 

   - การผลิตเมล็ดพันธุ /พอ-แมพันธุอยางมีคุณภาพ 

   - แนวทางการปราบโรค/แมลงและศัตรพูืชดวยวิถีอินทรียทีม่ีตนทุนตํ่า 

   - การเพิ่มผลผลิตอินทรียแบบผสมผสานและมีความหลากหลาย  

   - การจัดการหวงโซอุปทานของการเกษตรอินทรีย (Supply-Chain Management) 

   - หลกัการใชการตลาดนําการผลิต และการทําตลาดออนไลน 

   - ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Smart Organics Farm และ เกษตรกรอินทรียผสมผสานที่ประสบ

ความสําเร็จมีรายไดตอไรสูง 

   - Workshop : 1) จัดทําแผนยกระดับความสําเร็จการทําเกษตรอินทรียระดับรายบุคคล 

(ครัวเรือน) และ 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหวางผูนําเกษตรอินทรีย กับ ตัวแทนหนวย

ราชการ /สถานประกอบการ เพื่อสรางการมีสวนรวมในการกําหนดกรอบแนวทาง(แผน) 

การยกระดับความสําเร็จการทําเกษตรอินทรีย ของชุมชน/อําเภอ และจังหวัดยโสธร 

 5.2.3 ประชาสัมพันธ รับสมัคร และคัดเลือกกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ โดยกําหนด

คุณสมบัติตองเปนเกษตรกรผูทําเกษตรอินทรียอยางใดอยางหน่ึง (พืช ปศุสัตว และ 

ประมง โดยเนนเรื่องขาวเปนหลัก) ในจังหวัดยโสธร จํานวนทั้งสิ้น 54 คน (จาก 9 

อําเภอๆ ละ 6 คน) 

 5.2.4 จัดฝกอบรมกลุมเปาหมายดังกลาวตามหลักสูตรที่ไดพัฒนาข้ึน 

 5.2.5 ศึกษาดูงาน Smart Organic Farmและผูทําเกษตรอินทรียที่ประสบความสําเร็จ (มีรายได

ตอไรในระดับสูงมาก) 

 5.2.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผูนําเกษตรอินทรีย พบกับ ตัวแทนหนวยราชการ /

สถานประกอบการ เพื่อสรางการมีสวนรวมในการกําหนดกรอบแนวทาง (แผน) การยกระดับ

ความสําเร็จการทําเกษตรอินทรีย ทั้งในระดับชุมชน / ระดับอําเภอ / ระดับจังหวัด 

 5.2.7 หนวยงานรัฐใหการสงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานดานตางๆตามกรอบแนวทางการ

ยกระดับความสําเร็จการทําเกษตรอินทรียที่ไดกําหนด (จาก Workshop) ใหบรรลุตาม

เปาหมายที่ต้ังไว 
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 5.2.8 สงเสริมการเพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรียตอไร สําหรับพื้นที่แปลงปลูกของผูนําเกษตร

อินทรียตนแบบที่เขารวมโครงการ ใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  

 5.2.9 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินโครงการ พรอมทั้งกําหนดแนวทางการมอบ

รางวัลเชิดชูเกียรติแกผูนําเกษตรอินทรียอัจฉริยะ ที่สามารถสรางผลงานการพัฒนาใน

พื้นที่ของตนเอง หรือในชุมชน ไดอยางชัดเจน 

 5.2.10 รายงานผลการดําเนินโครงการพรอมทั้งใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอผูวาราชการ

จังหวัดยโสธร เพื่อการพัฒนาและการขับเคลื่อนที่ตอเน่ืองและย่ังยืน 

 5.2.11 เผยแพรภาพความสําเร็จของโครงการตอสาธารณชน ผานชองทางสื่อทุกประเภท 

รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชนตางๆในจังหวัดยโสธร 

5.3 กิจกรรมเสริมสรางองคความรูสูเกษตรอินทรีย เปนกิจกรรมสําคัญตอการขับเคลื่อนเกษตร

อินทรียทั้งในแงของการผลิต และการตลาด กิจกรรมน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางองคความรู

ทั้งดานการผลิตและการตลาดของกลุมเกษตรกร และประชาสัมพันธสรางการรับรู รวมทั้ง

รณรงคใหกลุมผูบริโภคตระหนักถึงประโยชนที่จะไดรับจากการบริโภคสินคาเกษตรอินทรยี โดยมี

กิจกรรมยอยดังน้ี 

 5.3.1 จัดกลุมเกษตรกร โดยนําระบบฐานขอมูลเกษตรอินทรียมาใชประโยชน จําแนกกลุม

เกษตรกรออกเปน 4 กลุม คือ (1) เกษตรกรทั่วไป (2) เกษตรกรที่ทําเกษตรปลอดภัย (3) 

เกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน และ (4) เกษตรกรทําเกษตรอินทรีย 

 5.3.2 จัดกิจกรรมยอยเพื่อเสริมสรางองคความรูในแตละกลุมเกษตรกร ดังน้ี 

(1) จัดหลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรสูผูประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย” โดยใหความรูแก

เกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรียใหมีองคความรูดานการผลิต การแปรรูปข้ันตน และ

การตลาด เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการจริงในพื้นที่ใหเกษตรกรสามารถผลิตและขาย

สินคาเกษตรอินทรียไดเมื่อจบหลักสูตร  

(2) จัดหลักสูตร “เกษตรกรสัมพันธเพื่อเปลี่ยนวิถีสูเกษตรอินทรียเต็มรูปแบบ” โดยให

เกษตรกรตนแบบเกษตรอินทรีย เปนพี่เลี้ยงใหกับเกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน ทํา

หนาที่ใหความรูทางเทคนิคการผลิตเกษตรอินทรีย การทําเกษตรผสมผสาน และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในแปลงตนแบบของตนเอง  

(3) จัดหลักสูตร “เกษตรอินทรียเปลี่ยนวิถีชีวิตสูเศรษฐกิจพอเพียง” โดยใหเกษตรกร

ทั่วไปและเกษตรกรที่ทําเกษตรปลอดภัยเขารับการอบรมเพื่อสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับประโยชนของการทําเกษตรอินทรีย แนวทางการทําเกษตรตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง การลด ละ เลิกการใชปุยเคมีและสารเคมี การผลิตปุยอินทรีย 

และวิถีการเขาสูเกษตรอินทรียระยะปรับเปลี่ยน 

(4) จัดหลักสูตร "พัฒนาลูกหลานเกษตรกรสูเกษตรอินทรีย" โดยเนนกลุมลูกหลาน

เกษตรกรใหเขารับการอบรมในชวงปดเทอม เพื่อใหโทษของการใชสารเคมีในการ
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ผลิต และเห็นประโยชนของเกษตรอินทรีย ตลอดจนการปลูกจิตสํานึกตอการผลิตที่

มีคุณภาพเพื่อประโยชนของผูบริโภคและประเทศชาติ นอกจากน้ี ยังเปนการสราง

เครือขายในอนาคตอีกดวย 

(5) การประชาสัมพันธสรางการรับรูและรณรงคใหผูบริโภคตระหนักรูถึงประโยชนที่จะ

ไดรับจากการบริโภคสินคาเกษตรอินทรีย และการมีสุขภาพดีดวยวิถีเกษตรอินทรีย 

 5.3.3 จัดต้ังหนวยเกษตรอินทรียแบบเคลื่อนที่เร็ว เพื่อใหคําแนะนํา/ปรึกษาแกเกษตรกรที่มี

ปญหาการทําเกษตรอินทรีย  

 5.4 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย มี

วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการรวมกลุมการผลิต เพิ่มผลผลิตตอไร ลดตนทุนการผลิตเกษตรอินทรีย 

และสรางรายไดเพิ่มจากการทําเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทางเลือกอื่นที่มีความเหมาะสมตาม

ศักยภาพพื้นทีแ่ละมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยมีกิจกรรมยอยดังน้ี 

  5.4.1 สรางเครือขายกลุมการผลิตเกษตรกรอินทรีย โดยใหผูนําเกษตรอินทรียตนแบบระดับ

ตําบล/อําเภอ มีการรวมกลุมและสรางเครือขายทองถ่ินของจังหวัดยโสธรผานระบบ

ออนไลน เชน Line, Facebook เปนตน เพื่อเปนชองทางในการติดตอสื่อสารดานการ

ผลิตและสามารถกระจายผลผลิตระหวางกันในกรณีที่กลุมการผลิตหน่ึงมีสินคาเกษตร

อินทรียไมเพียงพอกับความตองการของตลาด 

  5.4.2 ผลักดันใหเกิดการรวมกลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต โดยเนนใหเกดิการ

รวมตัวไปสูเกษตรอินทรียแปลงใหญจากการวิเคราะหฐานขอมูลตามขอ 5.1 และใช

ทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การใชแนวกันชนระบบนํ้า หรือแรงงาน

รวมกัน การลงทุนรวมกันซื้อโรงสีชุมชน เปนตน 

  5.4.3 สงเสริมการทําเกษตรอินทรีย ควรมีการจัดต้ังคลินิกจากผูนําเกษตรอินทรียตนแบบ เพื่อให

เปนแหลงเรียนรู/ฟารมตัวอยาง/ชุมชนตนแบบ หรือเปนโรงเรียนเกษตรกรที่คอยให

คําแนะนําและถายทอดความรูเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน และ

เกษตรทางเลือก เชน การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การผลิตปุยอินทรีย พืชอาหารสัตว

อินทรีย เมล็ดพันธุและสวนขยายพันธุอินทรีย การปลูกพืชอินทรียทางเลือกอื่น (ผัก ผลไม 

พืชตระกูลถ่ัว) รวมทั้งการเลี้ยงสัตวและการทําประมงในพื้นที่ปลูกขาว เพื่อใหเกษตรกร

ทั่วไปเขามาศึกษาภายในศูนย ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังคงใหบริการสนับสนุนภารกิจ

พื้นฐาน อาทิ การปรับปรุงบํารุงพันธุพืช ประมง และปศุสัตว การสนับสนุนระบบสงนํ้า

และกระจายนํ้าเพื่อการชลประทาน การปรับปรุงบํารุงดินใหมีธาตุสารอาหารที่เหมาะสม 

การสนับสนุนปจจัยการผลิต เชน ปุยอินทรีย เมล็ดพันธุอินทรีย และอาหารสัตวอินทรีย 

การสนับสนุนความรูเชิงวิชาการเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย การพัฒนาเกษตรกรให

เขาถึงขอมูลสารสนเทศการเกษตรและใชประโยชนจากแอพพลิเคช่ันเกษตร เชน กระดาน
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เศรษฐี (เปนโปรแกรมที่ทําใหทราบถึงการผลิต ตนทุน และผลตอบแทนของพืช ประมง 

ปศุสัตว) ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  

  5.4.4 พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย โดยจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูล

มาตรฐานเกษตรระดับทองถ่ิน (มาตรฐาน Yaso-BOS) เช่ือมโยงกับเครือขายระบบ

ฐานขอมูลเกษตรอินทรียของประเทศ รวมทั้งจัดทําโปรแกรมการตรวจรับรอง และการ

สืบคนขอมูลการตรวจรับรองผานระบบเครือขาย 

 

กิจกรรมของ “โครงการเพิม่ศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรียสูความเขมแข็งอยางย่ังยืน” 
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โครงการศูนยขอมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย จังหวัดยโสธร (YOGIS) 

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ วัตถุประสงค/เปาหมาย ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ระยะตอไป หนวยงานรับผิดชอบ 

โครงการเพ่ิมศักยภาพเกษตรอินทรียตนทางสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

5.1 จัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศเกษตรอินทรีย 

5.1.1 รวบรวมช้ันขอมูลเชิงพื้นที ่ เปนฐานขอมลูในการ
วิเคราะหสารสนเทศ
ภูมิศาสตร หรือ GIS 

     หนวยงานที่มีแนวเขตที่ดิน
ของรัฐและเอกชน 

5.1.2 รวบรวมขอมลูทางดาน
เกษตรอินทรีย 

นําเขาสูการวิเคราะห
สารสนเทศภูมิศาสตร 
หรือ GIS 

     หนวยงานที่เก็บฐานขอมูล
ทางดานเกษตรอินทรีย 

5.1.3 รวบรวมขอมลูความรู
ทางดานเกษตรอินทรีย 

ศูนยความรูดานเกษตร
อินทรีย 

     หนวยงานที่เก็บฐานขอมูล
ทางดานเกษตรอินทรีย 

5.1.4 เช่ือมโยงฐานขอมลูเชิงพื้นที่
กับฐานขอมลูดานเกษตรอินทรีย 
นําขอมูลเกษตรอินทรียวิเคราะห 
วางแผนการขยายพื้นที่เกษตร
อินทรีย 

เพื่อใหจังหวัดสามารถ
บรหิารจัดการเกษตร
อินทรียไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

      

5.1.5 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และ up date ฐานขอมูลและ

ผลการวิเคราะหที่แมนยํา
สงผลถึงการวางแผนที่มี
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ขอมูลทาง GIS ประสิทธิภาพ 

5.2 กิจกรรมการสรางผูนําเกษตรอินทรียตนแบบ (Smart Organic Leader) 

5.2.1 วิเคราะหนโยบายดาน
การเกษตรอินทรียในทุกระดับ 

เพื่อใหผูเขารับการอบรม
ไดเรียนรูและเขาใจใน
นโยบาย สถานการณ
ปจจุบันทีเ่กี่ยวของกบั
เกษตรอินทรีย และ
สามารถวิเคราะห
นโยบายที่เกี่ยวของกบั
เกษตรอินทรียไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

      

5.2.2 ออกแบบหลกัสูตรการ
พัฒนาผูนําเกษตรอินทรียตนแบบ 
(Smart Organic Leader) 

- เพื่อสรางผูนําเกษตร
อินทรียตนแบบทีม่ี
ศักยภาพดานการผลิต
และสามารถทํา
การตลาดได 
- เพื่อสรางเครอืขายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและ

20 วัน 
(160 
ช่ัวโมง) 
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ประสบการณ หรือชุมชน
นักปฏิบัติ (Community 
Of Practice :COPs) 
ระหวางผูนําเกษตร
อินทรีย ผูมีสวนไดสวน
เสีย (Stakeholder ) ทั้ง
จากหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน และสถาน
ประกอบการ  
- เพื่อเปนกลไกสําคัญใน
การถายทอดองคความรู
ดานการผลิตและตลาด
เกษตรอินทรียใหกับ
เกษตรกรกลุมอื่นๆ ที่
ตองการทําเกษตร
อินทรีย 
- เพื่อสนับสนุนการมี
สวนรวมตอการ
ขับเคลื่อนและรักษา
เปาหมายรวมในการทํา
เกษตรอินทรียของ
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จังหวัดยโสธร 
 

5.2.3 ประชาสัมพันธ รับสมัคร 
และคัดเลอืกกลุมเปาหมายเขารวม
โครงการ  

ประชาสมัพันธคัดเลอืก
เกษตรกรผูทําเกษตร
อินทรียในจังหวัดยโสธร 

      

5.2.4 ศึกษาดูงาน Smart 
Organic Farmและผูทําเกษตร
อินทรียทีป่ระสบความสําเรจ็ 

เพื่อเพิ่มความรูและสราง
แรงบันดาลใหผูนํา
เกษตรอินทรีย 

      

5.2.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) ผูนําเกษตรอินทรีย 
พบกับ ตัวแทนหนวยราชการ /
สถานประกอบการ  

เพื่อสรางการมสีวนรวม
ในการกําหนดกรอบ
แนวทาง (แผน) การ
ยกระดับความสําเร็จการ
ทําเกษตรอินทรีย ทัง้ใน
ระดับชุมชน / ระดับ
อําเภอ / ระดับจงัหวัด 

      

5.2.6 เผยแพรภาพความสําเรจ็
ของโครงการตอสาธารณชน ผาน
ชองทางสื่อทุกประเภท 

ประชาสมัพันธ สราง
ความตระหนักถึง
ความสําคัญของเกษตร
อินทรีย 
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5.3 เสริมสรางองคความรูสู
เกษตรอินทรีย 

เพื่อเสรมิสรางองค
ความรูทั้งดานการผลิต
และการตลาดของกลุม
เกษตรกร และ
ประชาสมัพันธสรางการ
รับรู รวมทั้งรณรงคให
กลุมผูบริโภคตระหนักถึง
ประโยชนทีจ่ะไดรบัจาก
การบริโภคสินคาเกษตร
อินทรีย 

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

5.3.1 จัดหลกัสูตร “พัฒนา
เกษตรกรสูผูประกอบธุรกิจเกษตร
อินทรีย” 

เพื่อใหมีองคความรูดาน
การผลิต การแปรรูป
ข้ันตน และการตลาด / 
กลุมเปาหมาย :  
เกษตรกรทีท่ําเกษตร
อินทรีย  

0.21 ลบ. 
30 คน / 
หลักสูตร (7 
วัน@1,000 
บ.) 

0.21 
30 คน / 
หลักสูตร 
(20 วัน) 

0.21 
30 คน / 
หลักสูตร 
(20 วัน) 

0.21 
30 คน / 
หลักสูตร 
(20 วัน) 

เกษตรกรที่
ผานการ
อบรม
ถายทอดจาก
รุนสูรุน 

 

5.3.2 จัดหลักสูตร “เกษตรกร
สัมพันธเพื่อเปลี่ยนวิถีสูเกษตร
อินทรียเต็มรูปแบบ”  

เพื่อใหเกษตรกรตนแบบ
เกษตรอินทรีย ทําหนาที่
ใหความรูทางเทคนิคการ
ผลิตเกษตรอินทรีย การ

1.44 ลบ. 
เกษตรกร
ตนแบบ 10 
คน : 

1.44 ลบ. 1.44 ลบ.  จัด
คาตอบแทน
ใหกับ
เกษตรกร
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ทําเกษตรผสมผสาน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
แปลงตนแบบของตนเอง 
/ กลุมเปาหมาย :  
เกษตรกรระยะ
ปรับเปลี่ยน  

เกษตรกร
ระยะ
ปรับเปลี่ยน 
50 คน 
(อัตรา 1:5) 
(10คน*600
บ.*8
ชม.*30) 

ตนแบบ 

5.3.3 จัดหลักสูตร “เกษตรอินทรีย
เ ปลี่ ยน วิ ถี ชี วิ ตสู เ ศ รษฐกิ จ
พอเพียง”  

 

เพื่อสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับประโยชนของการ
ทําเกษตรอินทรีย แนว
ทางการทําเกษตรตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การลด ละ เลิก
การใชปุยเคมีและสารเคมี 
การผลิตปุยอินทรีย และ
วิถีการเขาสูเกษตรอินทรีย
ระยะปรับเปลี่ยน / 
กลุมเปาหมาย : เกษตรกร
ทั่วไปและเกษตรกรที่ทํา

0.5 ลบ. 
50 คน / 
หลักสูตร 
(10 วัน) 

0.5 ลบ. 
50 คน / 
หลักสูตร 
(10 วัน) 

0.5 ลบ. 
50 คน / 
หลักสูตร 
(10 วัน) 
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เกษตรปลอดภัย 

5.3.4 จัดหลักสูตร " พัฒนา
ลูกหลานเกษตรกรสู เกษตร
อินทรีย" เนน  

เพื่อใหกลุมลูกหลาน
เกษตรกร เห็นโทษของ
การใชสารเคมีในการ
ผลิต  และเห็นประโยชน
ของเกษตรอินทรีย 
ตลอดจนการปลูก
จิตสํานึกตอการผลิตที่มี
คุณภาพเพื่อประโยชน
ของผูบริโภคและ
ประเทศชาติ  

ใหเขารบั
การอบรม
ในชวงปด
เทอม 
0.5 ลบ. 
30 คน/
หลักสูตร 
(20 วัน)  

0.5 ลบ. 
30 คน/
หลักสูตร 
(20 วัน) 

0.5 ลบ. 
30 คน/
หลักสูตร 
(20 วัน) 

   

5.3.5 ประชาสัมพันธสรางการรับรู
แ ล ะ ร ณ ร ง ค เ กี่ ย ว กั บ ก า ร 
ตระหนักรู  / ประโยชนที่จะ
ได รับจากการบริ โภคสินค า
เกษตรอินทรีย 

เพื่อใหผูบริโภคตระหนัก
รูถึงประโยชนทีจ่ะไดรบั
จากการบริโภคสินคา
เกษตรอินทรีย และการมี
สุขภาพดีดวยวิถีเกษตร
อินทรีย 

1.0 ลบ. 1.0 ลบ. 1.0 ลบ. 1.0 ลบ.   

5.3.6 จัดต้ังคลินิกเกษตรอินทรีย
แบบเคลื่อนที่เร็ว 

เพื่อใหคําแนะนํา/
ปรึกษาแกเกษตรกรทีม่ี

0.2 ลบ. 0.2 ลบ. 0.2 ลบ. 0.2 ลบ.  กษ. อปท. 
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ปญหาการทําเกษตร
อินทรียแบบรายแปลง 

5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย 

เพื่อใหเกิดการรวมกลุม
การผลิต เพิม่ผลผลิตตอ
ไร ลดตนทุนการผลิต
เกษตรอินทรีย และสราง
รายไดเพิ่มจากการทํา
เกษตรผสมผสานหรือ
เกษตรทางเลือกอื่นที่มี
ความเหมาะสมตาม
ศักยภาพพื้นที่และมี
คุณภาพมาตรฐาน
สอดคลองกบัความ
ตองการของตลาด 

      

5.4.1 สรางเครือขายกลุมการผลิต
เกษตรกรอินทรีย โดยใหผูนํา
เกษตรอินทรียตนแบบระดับ
ตําบล/อําเภอ 

เพื่อเปนชองทางในการ
ติดตอสื่อสารดานการ
ผลิตและสามารถ
กระจายผลผลิตระหวาง
กัน 
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5.4.2 ผลักดันใหเกิดการรวมกลุม
เพื่ อ เพิ่ มประสิท ธิภาพและลด
ตนทุนการผลิต  

- เพื่อใหเกิดการรวมตัว
ของเกษตรกรไปสู
เกษตรอินทรียแปลง
ใหญจากการวิเคราะห
ฐานขอมูลตามขอ 5.1 
และใชทรัพยากร
รวมกันใหเกิดประโยชน
สูงสุด เชน การใชแนว
กันชนระบบนํ้า หรือ
แรงงานรวมกัน การ
ลงทุนรวมกันซื้อโรงสี
ชุมชน เปนตน 

      

5 . 4 .3  ส ง เ สริ มการทํา เ กษตร
อินทรีย โดยจัดต้ังศูนยผูนําเกษตร
อินทรียตนแบบ 

- เพื่อเปนแหลงเรียนรู/
ฟารมตัวอยาง/ชุมชน
ตนแบบ หรอืเปน
โรงเรียนเกษตรกรที่
คอยใหคําแนะนําและ
ถายทอดความรู
เกี่ยวกับการทําเกษตร
อินทรีย เกษตร
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ผสมผสาน และเกษตร
ทางเลือก 

5 . 4 . 4  พั ฒ น า ร ะ บ บ รั บ ร อ ง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย 

- เพื่อจัดทําและพัฒนา
ระบบฐานขอมลูดาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย 
ระดับทองถ่ิน (มาตรฐาน 
Yaso BOS) เช่ือมโยงกบั
เครือขายระบบฐานขอมูล
เกษตรอินทรียของ
ประเทศ 
- เพื่อจัดทําโปรแกรม
การตรวจรับรอง และ
การสบืคนขอมลูการ
ตรวจรบัรองผานระบบ
เครือขาย 

0.5 ลบ. 0.5 ลบ. 0.5 ลบ. 0.5 ลบ.   
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6. วิธีการประเมินผล 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ติดตามและประเมินผลภาพรวมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตร
อินทรียสูความเขมแข็งอยางย่ังยืน รวมทั้งสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ ดังกลาว และให
ขอเสนอแนะกรณีปรับแผนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ สอดคลองกับเปาหมาย
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
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โครงการศูนยขอมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย จังหวัดยโสธร 

(Yasothon Organic Geo-Informatics System: YOGIS) 

 
โดย: NWL 22 Group 3 – บานโนนทรายงาม 

 

1. หลักการและเหตุผล  

 โครงการศูนยขอมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย จังหวัดยโสธร (YOGIS) เปนโครงการจัดทํา

ฐานขอมูลที่บูรณาการฐานขอมูลเกษตรอินทรียในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยมี ชุดโครงสรางขอมูลพื้นฐาน ทางภูมิ

สารสนเทศ (FGDS – Fundamental Geographic Data Set) เปนแกนกลาง แลวเช่ือมโยงเขากับฐานขอมูล

ที่เกี่ยวของกับเกษตรอินทรีย (Organic Related Databases) เพื่อใหบริการขอมูลแกประชาชนผูบริโภค

เกษตรอินทรีย เกษตรกรผูผลิตเกษตรอินทรีย และเจาหนาที่ของรัฐผูสนับสนุนเกษตรอินทรีย ตามนโยบาย 

“เกษตรอินทรีย วิถียโสธร” 

 ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เปนระยะเวลาที่ยาวนานกวา 20 ป ปจจุบัน 

FGDS มีความสมบูรณในระดับที่สามารถนํามาใชงานได โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ GISTDA ไดกําหนดมาตราสวนของแผนที่ฐานของประเทศไวทั้งหมด 5 

มาตราสวน และกําหนดมาตรฐานช้ันขอมูลไว 13 ช้ันขอมูล โดยมีการมอบหมายสวนราชการที่มีหนาที่

เกี่ยวของเปนผูดูแลช้ันขอมูล เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันและสามารถใชงานรวมกันได  

 จากพลวัตรการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทุกสวนราชการมีการจดัทาํฐานขอมลู

เพื่อการปฏิบัติและบริหารราชการอยูเปนปกติวิสัยแลว หากแตการเช่ือมโยงบูรณาการเพื่อใชงานขอมูลรวมกัน

มีอยูเปนสวนนอย โครงการ YOGIS เปนการบูรณาการขอมูลโดยจํากัดขอบเขตลงสูเฉพาะจังหวัดยโสธรโดยมี

จุดมุงหมายรวมกันในการสงเสริมเกษตรอินทรียในพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อใหสามารถกําหนดชุดของฐานขอมูล 

ที่จะนํามาบูรณาการรวมกันไดชัดเจน จึงควรเริ่มจากการต้ังคําถามที่ตองการใหฐานขอมูลใหคําตอบ 

 โดยปกติของการจัดทําฐานขอมูล มีความจําเปนที่จะตองนําเขาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปน

กระบวนการที่ตองการเวลาและทรัพยากรบุคคลในการดําเนินงาน เพื่อลดภาระงานในการนําเขาขอมูลสําหรับ

โครงการฯ เห็นควรพิจารณานํา กลไกการอนุมานขอมูล (Inference Engine) มาใชอนุมานขอมูลจาก

ความสัมพันธของชุดฐานขอมูลตางๆตามประเด็นที่กําหนดกอน จากน้ันจึงนําเขาขอมูลตาม ลําดับความสําคัญ 

โดยอาจพิจารณานําเทคนิคการรวบรวมขอมูล (Information Gathering Techniques) มาชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการนําเขาและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยเฉพาะที่เช่ือมโยงผานโซเชียลมีเดีย  

 การบูรณาการฐานขอมูลเกษตรอินทรียตางๆ เขาหากัน มีชุดขอมูลภูมิสารสนเทศ FGDS เปน

แกนกลางเช่ือมโยง จากการต้ังคําถามผานมุมมองของผูใชงานในฐานะผูบริโภค ผูผลิต และเจาหนาที่ โดยนํา

กลไกการอนุมานขอมูลมาใชกอนการนําเขาขอมูล รวมกับการรวบรวมและตรวจสอบขอมูลผานโซเชียลมีเดีย 
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จะชวยใหการบูรณาการฐานขอมูลเกษตรอินทรีย ตามโครงการศูนยขอมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย จังหวัด

ยโสธร (YOGIS) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการใชบริการขอมูลเกษตรอินทรีย

ของประชาชนในฐานะผูบริโภค เกษตรกรในฐานะผูผลิต และเจาหนาที่รัฐในฐานะผูใหการสนับสนุน ขับเคลื่อน

นโยบาย “เกษตรอินทรีย วิถียโสธร” ได 
 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อจดัทําศูนยขอมลูภูมสิารสนเทศเกษตรอนิทรีย จงัหวัดยโสธร สนับสนุนนโยบาย  

 “เกษตรอินทรีย วิถียโสธร” 

 2.2 เพื่อใหบรกิารขอมลูเกษตรอินทรียแกประชาชนในฐานะผูบรโิภคเกษตรอินทรีย 

 2.3 เพื่อใหบรกิารขอมลูเกษตรอินทรียแกเกษตรกรในฐานะผูผลติเกษตรอินทรีย 

 2.4 เพื่อเปนระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐในฐานะผูสนับสนุนเกษตรอินทรีย 
 

3. กลุมเปาหมาย 

 3.1 เจาหนาที่ของรัฐในฐานะผูปฏิบัติงานสนับสนุนเกษตรอินทรียมีการบูรณาการแลกเปลี่ยน 

ขอมูลการปฏิบัติงานรวมกัน  

 3.2 เกษตรกรในฐานะผูผลิตเกษตรอินทรียสามารถใชขอมูลที่ไดรับการบูรณาการสนับสนุนจาก

หนวยงานภาครัฐในการผลิต แปรรูป และจัดจําหนาย  

3.3 ประชาชนในฐานะผูบริโภคเกษตรอินทรียไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลผลิตหรือผลิตภัณฑ

เกษตรอินทรีย  

3.4 สวนราชการที่เกี่ยวของไดรับทราบผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค และขอคิดเห็นที่มีตอ

นโยบาย “เกษตรอินทรีย วิถียโสธร”  
 

4. แนวทางการดําเนินการ (วิธีการดําเนินการ) 

4.1 กําหนดชุดคําถามที่ตองการคําตอบจากศูนยขอมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย จังหวัดยโสธร 

โดยจัดกลุมเปนชุดคําถามจากประชาชน เกษตรกร และเจาหนาที่  

4.2 กําหนดชุดฐานขอมูลที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ และระบบบริหารจัดการฐานขอมูล 

(DBMS) ตนทาง รวมถึงรายละเอียดโครงสรางขอมูลที่เกี่ยวของ  

4.3 กําหนดช้ันขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS Layer) ที่เกี่ยวของกับเกษตรอินทรียรายละเอียดโครงสราง

ขอมูล และขอมูลหนวยงาน 

 - ทะเบียนเกษตรกรผูผลิตเกษตรอินทรีย (กษ.) 

 - ทะเบียนสินคาเกษตรอินทรีย (สามารถตรวจสอบแหลงผลิตดวย bar code) (พณ.) 

 - ขอบเขตการปกครอง (มท.) 

 - การใชที่ดิน/ลักษณะการถือครองที่ดินการเกษตร (กษ.) 
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 - พื้นที่ปลูกเกษตรอินทรีย (กษ.) 

 - ชนิดพืช/ประมง/ปศุสัตวอินทรีย (กษ.) 

 - ชนิด/คุณสมบัติของดิน (กษ.) 

 - แหลงนํ้าผิวดิน/ใตดิน/บอบาดาล (กษ.) 

 - พื้นที่ในเขต/นอกเขตชลประทาน แผนการพฒันาแหลงนํ้า (2560-2569) (กษ.) 

 - เขตเหมาะสมสําหรบัการเพาะปลกู/เลี้ยงสัตว/ทําการประมง (กษ.) 

 - โรงงานอุตสาหกรรม (อก.) โรงงานแปรรูป (อก.) แหลงรับซื้อ (พณ.) สหกรณการเกษตร (กษ.) 

 - ปจจัยการผลิต (ปุยอินทรีย พันธุพืช/ประมง/ปศุสัตวอินทรีย) (กษ.) 

 - เสนทาง Logistic แบบ GPS (คค.) 

 - ตลาดในชุมชน/จังหวัดใกลเคียง (พณ.) 

 - ความตองการของตลาด (พณ.) +การผลิตสินคาอินทรีย (กษ.) 

 - รูปแปลงที่ดิน (ทด) 

 - ภาพถายทางอากาศ (กษ)  

4.4 กําหนดซอฟตแวรระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS Software) 

และซอฟตแวรที่เกี่ยวของ โดยสามารถใชโปรแกรมประยุกตเพื่อวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่และ

ฐานขอมูลเกษตรอินทรียของจังหวัดได เชน Quantum GIS (QGIS) หรือโปรแกรมทาง GIS อื่นๆ 

ซึ่งเปนเครื่องมือสําหรับจัดการขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรที่มีคุณภาพ สามารถนํามาใชงานได

โดยไมเสียคาใชจาย (Open Source) 

4.5 นําเขาชุดขอมูลพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศ (FGDS) ในพื้นที่จังหวัดยโสธร และนําเขาช้ันขอมูลภูมิ

สารสนเทศจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งแตละหนวยงานผูรับผิดชอบทางดานเกษตรอินทรีย ตอง

ใหความรวมมือ จัดต้ังหนวยงานกลางรวบรวมขอมูล  

4.6 ดําเนินการเช่ือมโยงฐานขอมูล (DB) ที่เกี่ยวของเขากับระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) โดยออกแบบ

ฐานขอมูลเกษตรอินทรียเช่ือมโยงสัมพันธกันขอมูลรูปแปลงที่ดิน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดในเชิง

ลึกรวมกับช้ันขอมูลตาม 4.3  

4.7 ตรวจสอบการหาคําตอบของชุดคําถาม และ ความถูกตองของคําตอบตางๆ “ศูนยขอมูล 

ภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย จังหวัดยโสธร” สามารถตอบคําถามดานบริหารจัดการต้ังแตตนนํ้า 

กลางนํ้า และปลายนํ้า ไดอยางเปนระบบ ครอบคลุมวางแผนขนาดพื้นที่เกษตรอินทรีย 

ฐานขอมูลเครือขาย การทําตลาดเกษตรอินทรียอยางมีทิศทาง คํานวณ วิเคราะหรวมกันขอมูล

ฐานเกษตรอินทรียที่เกี่ยวของ นอกจากน้ี ฐานขอมูลเกษตรอินทรียน้ีสามารถวิเคราะหรวมกับ

ฐานขอมูลของหนวยงานอื่นทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงดวย ตัวอยางเชน การเกิด

ภัยพิบัตินํ้าทวม/ภัยแลง สามารถนําฐานขอมูลรายแปลงเกษตรอินทรียวิเคราะหรวมกับพื้นที่เกิด

นํ้าทวม/ภัยแลง ทําใหทราบขอมูลผลผลิตทางเกษตรที่เสียหายจะเกิดความเสียหาย อัตราความ



47 

 

NWL 22 Group 3 Project:  
โครงการเพ่ิมศักยภาพเกษตรอินทรียตนทางสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน และ 
โครงการศูนยขอมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย จังหวัดยโสธร (YOGIS) 

เสียหาย มีผลตอการจายเงินชวยเหลือ/คาชดเชยไดตามความเปนจริง วางแผนฟนฟูพื้นที่ และ

อื่นๆ ที่สามารถวิเคราะหแสดงผลไดทั้งในรูปของแผนที่และฐานขอมูล 

4.8 ดําเนินการเช่ือมโยงระบบฯ เขากับเว็บไซต และ/หรือ โมบายแอพพริเคช่ัน 

4.9 เผยแพรเว็บไซต และ/หรือ โมบายแอพพริเคช่ัน 
 

5. งบประมาณ 

 5.1 คาใชจายระบบคอมพิวเตอรแมขาย (Server)   - 

  (ใชระบบG-Cloud ที่ใหบริการโดย สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส) 

 5.2 คาใชจายระบบภูมสิารสนเทศ (GIS)    - 

  (ใชระบบภูมิสารสนเทศแบบ Open Source Software) 

 5.3 คาใชจายเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย/มือถือ    - 

  (ใชคอมพิวเตอรลูกขาย/มือถือ ทีม่ีอยูเดิม)  

 5.4 คาใชจายอื่นๆ      - 

 ในการดําเนินการโครงการศูนยขอมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย จังหวัดยโสธร (Yasothon 

Organic Geo-Informatics System: YOGIS) ไมตองจัดสรรงบประมาณ โดยสามารถใชระบบคอมพิวเตอร

แมขาย (Server) ระบบ G-Cloud ที่ใหบริการไมคิดคาใชจายโดย สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ระบบ 

ภูมิสารสนเทศที่ไมเสียคาใชจาย (Open Source Software)  
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 6.1 ศูนยขอมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย จงัหวัดยโสธร (YOGIS) มีระบบสารสนเทศและขอมูลที่

สามารถใหบริการแกกลุมเปาหมายได 

 6.2 นโยบาย “เกษตรอินทรีย วิถียโสธร” ไดรับการสนับสนุนผานการใหบริการขอมลูของศูนยขอมลู

ภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย จังหวัดยโสธร 

 6.3 เปาหมายอื่นๆ ของนโยบายเกษตรอินทรียของจังหวัดยโสธร อาทิ การเพิ่มข้ึนของพื้นทีเ่กษตร

อินทรีย เปนไปตามเปาหมาย 
 

7. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 7.1 จํานวนผูใชงาน ทั้งประชาชน เกษตรกร และเจาหนาที่ของรฐั  

 7.2 จํานวนพื้นที่เกษตรอินทรียทีเ่พิ่มข้ึน  

 7.3 จํานวนสินคาทางเกษตรกรอินทรียทีเ่พิ่มข้ึน  

 7.4 จํานวนคนที่มีการรับรูเกษตรอินทรียทีเ่พิ่มข้ึน 

 7.5 จํานวนรายการซื้อขาย (Transaction) สินคาเกษตรอินทรียที่เพิ่มข้ึน  
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