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แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประจำปี พ.ศ. 2564 

ประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) 
 
 
 

 

 

 

คำช้ีแจง 

หน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล 
ส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และองค์การมหาชน ท่ีเคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมใน

ระดับดีเด่น  

กรุณากรอกข้อมูลที่ตรงกับความจริงเก่ียวกับผลงานที่นำเสนอ  

  เป็นการนำต้นแบบจากโครงการ/ผลงานท่ีเคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ในระดับดีเด่น ไปขยายผลจนเกิดความสำเร็จ  

               ระบุช่ือผลงาน .ปลูกฮักท้องถ่ิน หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร.ปีท่ีได้รับรางวัล 2561 

               ระบุปีท่ีนำไปขยายผล  ปี 2563 

 รูปแบบการขยายเป็นลักษณะใด 

           เป็นการขยายผลเชิงนโยบาย 

         เป็นการขยายผลในเชิงพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2 พื้นท่ี ได้แก่ 

                  1) กลุ่มแปรรูปข้าวเกษตรอินทรีย์บ้านโนนยาง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

                  2) กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์โนนสูง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 
 

 

 

 

 

 

โครงการหรือผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัลต้องเป็นการนำต้นแบบจากโครงการ/ผลงานท่ีเคยได้รับรางวัลการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ในระดับดีเด่น 
ไปขยายผลในเชิงนโยบาย หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 พื้นที่ จนเกิดความสำเร็จ โดยหน่วยงานต้องเร่ิมขยายผล
ไม่เกิน 3 ปี หลังจากได้รับรางวัลสำหรับระยะเวลาการดำเนินการขึ้นอยู่กับผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็น
ที่ประจักษ์ 
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ข้อมูลของหน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล 

1. ชื่อหน่วยงาน  กรมพัฒนาที่ดิน           
(ชื่อกรม ชื่อจังหวัด ชื่อองค์การมหาชน เป็นต้น) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  4      

3. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

3.1 ช่ือ-นามสกุล  นางนิสา มีแสง 
ตำแหน่ง   ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช 
สำนัก/กอง  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 4516  เบอร์โทรสาร 0 2561 4516 
โทรศัพท์มือถือ  09 2279 8042  e-mail   nmeesang@hotmail.com 

3.2 ช่ือ-นามสกุล  นางสาวภรภัทร นพมาลัย 
ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
สำนัก/กอง  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอร์โทรศัพท์  0 2562 5113  เบอร์โทรสาร    0 2561 4516 
โทรศัพท์มือถือ  08 1946 5179  e-mail   nopmalia@hotmail.com 

3.3 ช่ือ-นามสกุล  นางสาวอภันตรี พฤกษพงศ์ 
ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
สำนัก/กอง  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 4516  เบอร์โทรสาร  0 2561 4516 
โทรศัพท์มือถือ  08 5156 5115  e-mail  apuntree@gmail.com 

3.4 ช่ือ-นามสกุล  นางสาววรรยา สุธรรมชัย 
ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
สำนัก/กอง  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 4516  เบอร์โทรสาร  0 2561 4516 
โทรศัพท์มือถือ  08 1549 5362  e-mail   namhort55@hotmail.com 
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3.5 ช่ือ-นามสกุล  นางลำไพร คำลือ 
ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 
สำนัก/กอง  สถานีพัฒนาท่ีดินยโสธร สำนักงานพัฒนาท่ีดิน เขต 4  

กรมพัฒนาท่ีดิน  
เบอร์โทรศัพท์  0 4577 3127-28 เบอร์โทรสาร 0 4577 3129 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08 9621 6593  e-mail  yst01@ldd.go.th 

3.6 ช่ือ-นามสกุล  ว่าท่ีร้อยตรี ศิริศักดิ์ จำลองสอง 
ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 
สำนัก/กอง  สถานีพัฒนาท่ีดินอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาท่ีดิน เขต 4  

กรมพัฒนาท่ีดิน  
เบอร์โทรศัพท์  0 4545 2886  เบอร์โทรสาร 0 4545 2887 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 09 3074 0852  e-mail  sirisak.as@gmail.com 

3.7 ช่ือ-นามสกุล  นางสาวทัศนีย์ บุญคล้า 
ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตร 
สำนัก/กอง  สถานีพัฒนาท่ีดินอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาท่ีดิน เขต 4 

กรมพัฒนาท่ีดิน  
เบอร์โทรศัพท์  0 4545 7886  เบอร์โทรสาร 0 4545 2887 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 09 1831 4048  e-mail  - 

3.8 ช่ือ-นามสกุล  นายประเสริฐ เทพนรประไพ 
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกอง 
สำนัก/กอง  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอร์โทรศัพท์  0 2941 2924  เบอร์โทรสาร 0 2579 1565 
โทรศัพท์มือถือ  08 1907 1276  e-mail   - 

3.9 ช่ือ-นามสกุล  นายศรจิตร ศรีณรงค์ 
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสำนักงาน 
สำนัก/กอง  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 อุบลราชธานี  กรมพัฒนาท่ีดิน 
เบอร์โทรศัพท์  0 4531 2646  เบอร์โทรสาร 0 4535 5416 
โทรศัพท์มือถือ  08 1266 9520  e-mail   - 
 

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน  
  

mailto:yst01@ldd.go.th
mailto:yst01@ldd.go.th
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รายงานการดำเนินการขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

การดำเนินการขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของผลงานต้นแบบ คือ ปลูกฮักท้องถ่ิน หมอดิน
อินทรีย์ วิถียโสธร ซึ่งได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective 
Change) ระดับดีเด่น ประจำปี 2561 ได้ดำเนินการขยายผล ปี 2563 ในพื้นท่ี 2 แห่ง คือ (1) กลุ่มแปรรูปข้าวเกษตร
อินทรีย์บ้านโนนยาง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นตัวแทนการต่อยอดความสำเร็จของกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ท่ีได้รับ
การรับรองมาตรฐาน IFOAM แต่ต้องการเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชหลังนาข้าวอินทรีย์ (2) กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตร
อินทรีย์โนนสูง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีมีความกระตือรือร้น 
ต้องการขยายตลาดสินค้าไปยังชุมชนอื่นๆ เพื่อให้อาชีพเกษตรมีรายได้ท่ีมั่นคงเล้ียงครอบครัวได้อย่างมีความสุข ซึ่งได้รับ
องค์ความรู้จากเกษตรกรรุ่นเก่าท่ีเป็นหมอดินอาสาท่ีถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนพื้นท่ีขยายผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
จำนวนเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ และเพิ่มพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์โดยใช้โมเดลปลูกฮักเป็นต้นแบบ สร้าง
เครือข่ายขยายผลการผลิตเกษตรอินทรีย์ ใช้กลไก และเครื่องมือการขับเคล่ือน คือ เครือข่ายหมอดินอาสา และระบบการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ผ่านการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ (1) ค้นหาและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรใน
พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ (2) นำร่องการปฏิบัติในพื้นท่ี โดยใช้กระบวนการพัฒนาการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) และหมอดินอาสาเป็นกลไกการขับเคล่ือน      
(3) บูรณาการทำงาน ท่ีมีภาคส่วนต่างๆ ในพื้นท่ีร่วมเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐสร้างสภาพแวดล้อมการ
ทำงาน แรงจูงใจ ช่วยแก้ไขปัญหา สนับสนุนข้อมูลวิชาการ ความรู้ ปัจจัยการผลิต ตลอดจนประสานงานจนเกิดความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ และ (4) สร้างระบบการบริหารจัดการสมาชิกและการควบคุมคุณภาพการผลิตของกลุ่มเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขยายตลาดความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภค 

ผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ีกำหนด คือ  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย ท้ังนี้ จังหวัดยโสธร มีเกษตรกร
เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ จำนวน 556 คน (ร้อยละ 81.2) พื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ 5,931 ไร่ (ร้อยละ 73.7) และ
จังหวัดอำนาจเจริญ มีเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน 103 คน (ร้อยละ 99.0) พื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ 
1,586 ไร่ (ร้อยละ 220.0) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากชนิดสินค้าอินทรีย์เพิ่มข้ึนร้อยละ 150 สร้างมูลค่าตลาดจาก
การขยายเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น จากเดิมมีมูลค่า 0.75 ล้านบาท เพิ่มเป็น 4.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6 เท่า 
และสามารถลดต้นทุนการผลิตจากการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตรในพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น คือ จังหวัดยโสธร 
มีต้นทุนการผลิตลดลง 4.27 ล้านบาทต่อปี และจังหวัดอำนาจเจริญ มีต้นทุนการผลิตลดลง 1.141 ล้านบาทต่อป ี

ปัญหาท่ีพบในระหว่างดำเนินการ คือ เกษตรกรขาดความเช่ียวชาญในการผลิตพืชหลังนา ปัญหาภัยแล้ง ไม่มีแหล่ง
น้ำสำรอง มีรายได้ไม่พอเล้ียงครอบครัว และขาดเครื่องจักรอุปกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ ซึ่ง กรมฯ ได้แก้ไขปรับปรุงการ
ทำงานด้วยการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน ตลอดจนรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีส่วนร่วม
วิเคราะห์วางแผนการปลูกเพื่อลดความเส่ียงของผลผลิตเสียหาย สนับสนุนบ่อน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานให้กับพื้นท่ี
เกษตรอินทรีย์เป็นอันดับแรก ตลอดจนสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนในการจัดหาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในลำดับต่อไป ส่งผลให้เกษตรกรมีความพึงพอใจ ทรัพยากรดินได้รับการรักษาฟื้นฟู ทำให้อาชีพเกษตรมีรายได้ท่ี
มั่นคงเล้ียงครอบครัวได้อย่างมีความสุข ผลิตและบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
SDGs ท่ี 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมท่ียั่งยืน  
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ส่วนท่ี 2 สรุปผลการดำเนินการ 

มิติที่ 1 : ความสำคัญของปัญหาและความสามารถองค์กร (10 คะแนน)    

1. อธิบายความสำคัญที่ต้องขยายผล เป้าหมายที่กำหนด แนวทางการดำเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ 
หมอดินอาสา เป็นกลไกสำคัญของกรมพัฒนาท่ีดิน ในการขับเคล่ือนการดำเนินนโยบายด้านต่างๆ เพื่อรักษา ฟื้นฟู 

และพัฒนาทรัพยากรดินซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการผลิตทางการเกษตรใหดิ้นคงความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งกรมพัฒนาท่ีดิน มี
เครือข่ายหมอดินอาสา จำนวน 77,672 คน กระจายในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และทุกจังหวัดของประเทศ 

การขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีมีการพัฒนาต่อยอดจากการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี สู่ระบบการผลิตท่ีปลอดภัยต่อผู้ผลิต และผู้บริโภค ซึ่งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้ต้ังเป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ เป็น 1.3 ล้านไร่ ภายในปี 2565 ซึ่งในปี 2561 มีพื้นท่ี
เกษตรอินทรีย์เพียง 357,090.72 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของค่าเป้าหมาย (http://www.onep.go.th/ env_data/) 
ท้ังนี้ กรมพัฒนาท่ีดิน ได้มอบนโยบายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 26 
กุมภาพันธ์ 2562 โดยกล่าวถึงโมเดลการดำเนินงานท่ีประสบความสำเร็จ คือ ปลูกฮักท้องถ่ิน หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร 
ซึ่งสามารถใช้เป็นต้นแบบการขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ รวมทั้ง กรมฯ ได้จัด งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย 
อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน เพื่อขยายผล โดยได้ถอดบทเรียนความสำเร็จ ของโมเดลกลุ่มปลูกฮัก ถ่ายทอดในงาน
เสวนาวิชาการ เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต ท้ัง 12 เขต และสถานีพัฒนาท่ีดินท้ัง 77 จังหวัด รับทราบ 
นำไปเป็นต้นแบบการปฏิบัติต่อในพื้นท่ี โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายผลความสำเร็จของการจัดต้ังกลุ่มเกษตรอินทรียใ์นจังหวัด
ต่างๆ ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของค่าเป้าหมายในแต่ละปี สามารถเพิ่มพื้นท่ีผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
ของค่าเป้าหมาย เพื่อขยายเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ เพิ่มชนิดพืช เพื่อเป็นทางเลือกของการเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ พัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ให้เป็นอาชีพท่ีมั่นคงมีรายได้เล้ียงครอบครัวได้อย่าง
มีความสุข 

2. ต้นแบบที่นำมาใช้ในการขยายผล 
ต้นแบบที่นำมาใช้ขยายผล คือ ปลูกฮักท้องถ่ิน หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร ซึ่งดำเนินการในพื้นท่ี        

ตำบลลุมพุก อำเภอคำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร มีสภาพปัญหาทรัพยากรดินท่ีสำคัญ คือ ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ 
เป็นดินต้ืนปนกรวดไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก กักเก็บน้ำไม่อยู่ เมื่อแล้งดินจะแห้งจัด มีปัญหาน้ำเสียจากชุมชน 
กรมพัฒนาท่ีดิน แก้ไขปรับปรุง ฟื้นฟูทรัพยากรดินในพื้นท่ี ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ ของกรมฯ ได้แก่           
การส่งเสริมการไถกลบตอซังท่ีสามารถลดปัญหาไฟไหม้ฟางในพื้นท่ี การปลูกปอเทืองและไถกลบลงดินช่วยเพิ่มธาตุ
อาหารและอินทรียวัตถุ รวมท้ังถ่ายทอดความรู้ ใช้เครือข่ายหมอดินอาสาเป็นกลไกขับเคล่ือน ทำหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียง 
สนับสนุนทีมงาน และข้อมูลวิชาการ ช่วยประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน แรงจูงใจ
ท่ีส่งเสริมให้เกิดบูรณาการความร่วมมือระหว่างหมอดินอาสา หน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ และเกิดการ
รวมกลุ่มเกษตรกร สร้างเครือข่ายเพิ่มช่องทางการตลาด มีการบริหารจัดการเชิงรุก จนเกษตรกรประสบความสำเร็จ
พึ่งพาตนเองได้ สามารถผลิตข้าวอินทรีย์ และเพิ่มรายได้ด้วยการปลูกแตงโมหลังนา และรวมกลุ่มเป็นผู้ผลิตแตงโม
อินทรีย์ปลูกฮัก เกิดเป็นแรงจูงใจ ท่ีทำให้ลูกหลานกลับมาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยความสำนึกรักบ้านเกิด เห็นคุณค่า
มรดกทางภูมิปัญญา พยายามพัฒนาศักยภาพของพื้นท่ี โดยมีเป้าหมายเพื่อใหค้นในบ้านเกิดมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ด้วย
การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสทางการตลาด และส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม ดิน น้ำ ให้คงใช้ประโยชน์ได้ดีถึงรุ่น
ลูกหลาน ดังปรากฏในคำขวัญของจังหวัดยโสธร คือ “เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าว
หอมมะลิ” ซึ่งสามารถเพิ่มพื้นท่ีและขยายผลการผลิตเกษตรอินทรีย์ เป็นท่ีมาให้ หัวหน้าหน่วยราชการ (ผู้ว่าราชการ

http://www.onep.go.th/%20env_data/
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จังหวัด) เห็นความสำคัญ จึงเกิดเป็นข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง 2) โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายพื้นท่ีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดยโสธร 
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ ให้มีพื้นท่ีเพิ่มขึ้น  

ซ่ึงความสำเร็จของโมเดลกลุ่มปลูกฮัก เป็นผลจากการดำเนินนโยบาย ของ กรมพัฒนาท่ีดิน โดยใช้กลไก
เครือข่ายหมอดินอาสา และระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
ท้ังการไถกลบตอซัง การปลูกพืชปุ๋ยสด ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก การอนุรักษ์ดินและน้ำ ท่ีช่วยสนับสนุนและ
พัฒนาสู่การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ สามารถเพิ่มรายได้ มีการบูรณาการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยมีกลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตแตงโมปลูกฮัก เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือท่ีสำคัญ ร่วมกับหน่วยงานท้ังในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ได้แก่    
หมอดินอาสา สถานีพัฒนาท่ีดินยโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบล มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก
อช.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ซึ่งภาครัฐทำหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุน และสร้าง
สภาพแวดล้อม เพิ่มมาตรการแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ให้
เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิดของคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่า พร้อมมี
คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มท่ีเข้มแข็ง ใช้กระบวน 
การทำงานท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงการทำงาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปเป็น ต้นแบบการทำงานแบบมีสวน
ร่วมที่ประสบความสำเร็จ ดังแสดงในภาพท่ี 1 Model 
ปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร 

มิติที่ 2 : กระบวนการขยายผล (40 คะแนน) 
3. รูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการขยายผล โดยได้คัดเลือก 2 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีกลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติ อำเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร และพื้นท่ีกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการ ดังนี้ 
3.1 พื้นทีข่ยายผลที ่1 กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

ลักษณะสำคัญของพื้นที่ เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีต้องการต่อยอดการผลิตพืชหลังนาเพื่อเสริมเพิ่มรายได้ในพื้นท่ีนา
ข้าวท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ IFOAM เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างดี 
สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการผลิตพืชหลังนาให้ได้มาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากมีคณะกรรมการ
บริหารจัดการกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้ระบบการควบคุมภายใน (Internal control system) เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต
ของสมาชิกให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ท้ังนี้ กลุ่มมีจำนวนสมาชิก 128 คน มีพื้นท่ีการเกษตร รวม 3,190 ไร่ แต่ปัญหา
สำคัญ คือ เกษตรกรไม่มีความรู้ในการผลิตพืชหลังนาซึ่งเป็นความต้องการของตลาด มีข้ันตอนการขยายผล ดังนี้ 

3.1.1 ค้นหาและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดย นายพรทวี ศรีสง่า ประธานกลุ่มเกษตรกรปลูก
ฮัก ซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบ มีความเป็นผู้นำ เป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้า ทำงานเชิงรุก พยายามสร้างโอกาสด้วยการค้นหา
พันธมิตรใหม่ๆ เพื่อขยายเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ท้ังการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซด์ การประสานงานเมื่อไปจัด
แสดงสินค้า ตลอดจนการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าท่ี รวมทั้งเข้าพื้นท่ีเพื่อพูดคุย ศึกษาวิเคราะห์ทัศนคติ ตลอดจนพิจารณา
ศักยภาพของพื้นท่ีของเกษตรกรสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ในพื้นท่ีต่างๆ เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายผู้ผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีตลาดมีความต้องการสูง คือ แตงโม ต้องการถึงปีละ 2,000 ตัน ซึ่งกลุ่มปลูกฮัก ผลิตได้เพียง 180 ตัน  

3.1.2 นำร่องการปฏิบัติในพื้นที่ โดยใช้กระบวนการพัฒนาการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) และหมอดินอาสาเป็นกลไกการขับเคลื่อน 

ภาพที ่1 Model ปลูกฮักท้องถ่ิน หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร 
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ได้ขยายผลดำเนินงาน ผ่านกระบวนการทำงานของกลุ่ม โดยมี นายบุญส่ง มาตขาว ซึ่งเป็นประธานกลุ่ม มีความเป็นผู้นำ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เห็นโอกาสของการเพิ่มรายได้ให้สมาชิก เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดียิ่งขึ้น เมื่อเห็น
ช่องทางท่ีได้รับทราบข่าวสาร จึงจัดประชุมรับฟังระดมความคิดเห็นจากสมาชิก และได้มติท่ีเกิดจากการตัดสินใจร่วมกันว่า 
กลุ่มจะสร้างโอกาสจากการปลูกพืชหลังนาเสริมรายได้ให้มากขึ้น จากเดิมซึ่งผลิตเพียงข้าวอินทรีย์ จึงรวบรวมสมาชิก ท่ีมี
ศักยภาพ และตัดสินใจเข้าร่วม เป็นเครือข่ายกับโมเดลกลุ่มปลูกฮัก และเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม 
จำนวน 556 คน นำร่องการผลิตพืชหลังนา เช่น แตงโม ถั่วพร้า ปอเทือง ถั่วฝักยาว และพืชผักอื่นๆ เป็นต้น ท่ีตลาดมีความ
ต้องการ ในปี 2563 ดำเนินงานลักษณะการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ มีการกำหนดกฎระเบียบต่างๆ เช่น มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของกลุ่ม บทลงโทษ กระบวนการตรวจเยี่ยมเพื่อน กำหนดการประชุม การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน การฝึกอบรม การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และการไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยใช้การดำเนินงานท่ีมีมาตรฐาน
ของ IFOAM กลไกหมอดินอาสา และเจ้าหน้าท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน ช่วยประสานงาน และอำนวยความสะดวกตามท่ีกลุ่มร้อง
ขอ เช่น สนับสนุน หรือจัดหาเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อปลูกและไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน การผลิตน้ำ
หมักชีวภาพใช้ฉีดพ่นใบเร่งการเจริญเติบโต ผลิตสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ผลิตปุ๋ยหมักเพื่อใช้แทนปุ๋ยเคมี 

3.1.3 บูรณาการทำงาน ที่มีภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ร่วมเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐสร้าง
แรงจูงใจ ช่วยแก้ไขปัญหา สนับสนุนข้อมูลวิชาการ ท้ังวิธีการบำรุงดิน การผลิตปุ๋ยหมักท่ีถูกต้อง ตลอดจนสนับสนุนปัจจัย
การผลิต ช่วยอำนวยความสะดวก ประสานงานเจ้าหน้าท่ีจากกรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว มาให้ความรู้ด้านการผลิตพืช
ตามท่ีเกษตรกรต้องการและสนใจ กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนการทำนาแปลงใหญ่ ทำให้เกษตรกรรวมกลุ่มซื้อปัจจัย
ได้ในราคาถูก เข้าถึงแหล่งเงินทุน และจำหน่ายผลผลิตในราคาท่ีเป็นธรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ความรู้ด้านการทำ
บัญชีฟาร์ม มีภาคเอกชน ท้ัง กลุ่มปลูกฮัก ท่ีมีแบรนด์สินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า และเพิ่มขยายเครือข่ายทาง
การตลาด และ บริษัทกระทิงแดง จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ดำเนินโครงการผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบ
วงจร ต้ังแต่การผลิตจนถึงการรับซื้อผลผลิตคืนท่ีสามารถสร้างรายได้ เพิ่มความมั่นคงในอาชีพเกษตรและคนในชุมชน ท้ังนี้ 
กรมพัฒนาท่ีดิน สนับสนุนการปลูกปอเทืองและไถกลบเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบ
ท่ีหลากหลายและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ท้ัง เว็บไซด์ กลุ่มไลน์ และ AI Chatbot เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางแลกเปล่ียน เรียนรู้ 
สอบถามปัญหาทางการเกษตร การบำรุงดิน การผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ท่ีเอื้อต่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ 

3.1.4 สร้างระบบการบริหารจัดการสมาชิกและการควบคุมการผลิตของกลุ่มท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มี
ระบบการควบคุมภายในท่ีมีกลไกการบริหารจัดการของกลุ่มท่ีดี มีคณะทำงาน ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการส่งเสริม
โครงการ (2) คณะกรรมการตรวจแปลง และ(3) คณะกรรมการรับรองโครงการ ตลอดจนมีกฎ ระเบียบข้อบังคับ ทำให้
สามารถดำเนินงานได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ซึ่งกลุ่มมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการทำงานท่ีดี คือ        
(1) กำหนดหรือวางแผนการผลิต หรือมีการทำงานร่วมกัน ท่ีมีการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น (2) ปฏิบัติงานท่ี
มีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ปัญหา อุปสรรค ท่ีใช้ประเมินศักยภาพของพื้นท่ี และเกษตรกร (3) ประเมินผลการดำเนินงาน
จากข้อมูลท่ีจดบันทึก และ (4) แก้ไขปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งท้ังกระบวนการเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก 
ท้ังนี้ การควบคุมการผลิต กลุ่มใช้โครงสร้างคณะกรรมการตรวจแปลง ดำเนินการตรวจแปลงของเกษตรกรทุกแปลง    อย่าง
น้อย 2 ครั้ง และจัดทำรายงานพร้อมประเมินผลผลิตของเกษตรกร ส่งให้คณะกรรมการรับรองโครงการ พิจารณาตรวจ
ความถูกต้อง ท่ีสามารถทวนสอบย้อนกลับได้ ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ี สถานีพัฒนาท่ีดินยโสธร ได้ประเมินศักยภาพของพื้นท่ี และ
เกษตรกรท่ีมีความสนใจ เห็นโอกาสของการพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ให้กับเกษตรกรใช้ในพื้นท่ี 
ซึ่งมีจำนวนถึง 128 คน มีพื้นท่ีทำการเกษตร รวม 3,190 ไร่ คิดเป็นความต้องการเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ถึงปีละ 15 – 20 ตัน 
หากผลิตและจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ท่ีราคากิโลกรัมละ 20 บาท จะทำให้กลุ่มมีรายได้จากการผลิตเมล็ดพันธุ์     ปอเทือง 
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300,000 – 400,000 บาท ซึ่งหากพัฒนาต่อยอดเป็นเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจะสามารถเป็นพืชเสริมรายได้หลัง
นา หรือพัฒนาเป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดสำรองในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์สำหรับใช้หมุนเวียนในชุมชนได้ 

3.2 พื้นทีข่ยายผลที่ 2 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 
ลักษณะสำคัญของพื้นที่ คือ เป็นกลุ่มท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีมีความกระตือรือร้น มีใจรัก

การทำเกษตรอินทรีย์ รักสุขภาพ ต้องการผลิตและบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย ซึ่งเดิมมีการผลิตตามแนวทางการเกษตร
อินทรีย์ แต่พื้นท่ียังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ต่างคนต่างขายผลผลิต ขาดอำนาจในการต่อรอง ผลผลิต
เช่ือถือเฉพาะในชุมชน ดังนั้น จึงมารวมกลุ่มกันได้ จำนวน 84 คน มีพื้นท่ีทำการเกษตร รวม 1,586 ไร่ ซึ่งเป็นกลุ่ม
เกษตรกรท่ีเห็นปัญหา ความสำคัญ และต้องการโอกาสขยายตลาดไปยังชุมชนอื่นๆ เห็นประโยชน์ว่า หากผลผลิตได้รับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม จะทำให้ขยายตลาดจำหน่ายได้มากขึ้น มีเกษตรกรเข้ามารวมกลุ่มได้มากขึ้น 
ทำให้ผลิตสินค้าได้มากขึ้น สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มข้ึน สร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตร ทำให้ผลผลิตเป็นท่ี
น่าเช่ือถือและรู้จักในวงกว้าง จึงรวมตัวกันเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ด้วยการ
สนับสนุนของเจ้าหน้าท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน และโอกาสจากการขยายเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ของโมเดลกลุ่มปลูกฮัก มี
ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

3.2.1 ค้นหาและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยนายพรทวี ศรีสง่า ผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ 
ประธานกลุ่มเกษตรกรปลูกฮัก ได้ทำงานเชิงรุก ในการขยายผลพื้นท่ีเพื่อเป็นเครือข่ายการผลิตเกษตรอินทรีย์ ซึ่งพบว่า  
นายอาทิตย์ กองดวง ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้กลับคืนถิ่นมาประกอบอาชีพเกษตรท่ีต้องการรายได้ท่ีมีความมั่นคงสำหรับ
เล้ียงครอบครัวได้อย่างมีความสุข ซึ่งมีการบอกกล่าว ประชุมรับฟังความคิดเห็น จนได้เป็นมติของคนในชุมชนท่ีให้ 
นายอาทิตย์ กองดวง ทำหน้าท่ีประธานกลุ่ม และวางแผน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจเพื่อกำหนดชนิดพืช ราคา และประสานงาน 
กับสมาชิกเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  

3.2.2 นำร่องการปฏิบัติในพื้นที่ โดยใช้กระบวนการพัฒนาการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) และหมอดินอาสาเป็นกลไกการขับเคลื่อน 
เกษตรกรได้สมัครเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  โดยมีเจ้าหน้าท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน
อำนาจเจริญ และสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 อุบลราชธานี ช่วยอำนวยความสะดวก สนับสนุนข้อมูลวิชาการ สนับสนุน
การปลูกปอเทืองและไถกลบเพื่อบำรุงดิน ผลิตน้ำหมักชีวภาพใช้ฉีดพ่นใบเร่งการเจริญเติบโต ผลิตปุ๋ยหมักจากมูลวัวและ 
มูลไก่ ท่ีเกษตรกรเล้ียงในหมู่บ้าน ให้ความรู้ ในการผลิตพืชท่ีถูกต้อง ตลอดจนอำนวยความสะดวก ประสานงานต่างๆ 
ร่วมกับหมอดินอาสา ท่ีทำให้เกิดความร่วมมือท้ังจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ และภาคส่วนอื่นๆ ในการให้ความรู้เพิ่มเติม เมื่อเกษตรกร
มีปัญหาและแจ้งความต้องการ ช่วยประสานงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเกษตรกรสมาชิกตามแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
ความรู้ด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ต้ังแต่ขั้นตอนการจัดต้ังกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ของ กรม
พัฒนาท่ีดิน ผลการดำเนินงาน ปี 2563 พบว่า มีเกษตรกรสมัครเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมี
ส่วนร่วม จำนวน 84 คน เกษตรกร 20 กลุ่ม พื้นท่ีทำการเกษตรรวม 1,586 ไร่ ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร ของ กรม
พัฒนาท่ีดิน ได้เรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจในระบบการผลิต และมาตรฐานการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ มีกระบวนการกลุ่ม 
ท่ีมีการกำหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กติกา บทลงโทษ ซึ่งเป็นมติข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มสมาชิก และจัดทำข้อมูลสมาชิก 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม กับ มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย 

3.2.3 บูรณาการทำงาน ที่มีภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ร่วมเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐสร้าง
สภาพแวดล้อมการทำงาน สร้างแรงจูงใจ ช่วยแก้ไขปัญหา สนับสนุนข้อมูลวิชาการ ความรู้ ปัจจัยการผลิต ตลอดจน ช่วย
อำนวยความสะดวก ประสานงานจนเกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย เกษตรกร หมอดินอาสา 
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เจ้าหน้าท่ีพัฒนาท่ีดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มปลูกฮัก มูลนิธิเกษตร
อินทรีย์ไทย  ในพื้นท่ีขยายผลจนประสบความสำเร็จ โดยปฏิบัติงาน ดังนี้ (1) เจ้าหน้าท่ี สถานีพัฒนาท่ีดินอำนาจเจริญ 
อบรมให้ความรู้เกษตรอินทรีย์ การรวมกลุ่มเข้าสู่กระบวนการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม วิธีการปรับปรุงบำรุงดิน 
การน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก (2) อบต. รณรงค์การไถกลบตอซังเพื่อช่วยลดปัญหาไฟไหม้ฟางในพื้นท่ี (3) กรมการข้าว 
ให้ความรู้ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ และเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิต (4) กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุน
ตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยในหน่วยงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (5) กรมวิชาการเกษตร ให้ความรู้
ด้านการผลิตพืชตามท่ีเกษตรกรต้องการและสนใจ รวมท้ัง กลุ่มปลูกฮัก ท่ีมีแบรนด์สินค้า ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของ
สินค้า และขยายเครือข่ายทางการตลาด (6) มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ให้ความรู้และพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 

3.2.4 สร้างระบบการบริหารจัดการสมาชิกและการควบคุมการผลิตของกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ท่ี
เกิดจากมติของสมาชิกกลุ่ม ในการคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมกลุ่ม การคัดเลือกคณะกรรมการ ทำหน้าท่ีด้านต่างๆ ตลอดจน
กำหนดกฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับท่ีเป็นไปตามมติของสมาชิก ร่วมวิเคราะห์ร่วมตัดสินใจดำเนินกิจกรรม ท้ังกับสมาชิก 
เครือข่าย และเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ ในพื้นท่ี เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกท้ังเกษตรกรรุ่นเก่า เกษตรกรรุ่นใหม่ และหมอดิน
อาสามารวมตัวกัน มีการผลิตพืชท่ีหลากหลาย ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดไร่ ถั่วฝักยาว และกะหล่ำปลี เป็นต้น เพื่อเป็น
พันธมิตรกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ และเป็นเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ร่วมกับกลุ่มปลูกฮักในการ
ผลิตแตงโม พร้อมจดบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน คุณภาพ ปัญหาและอุปสรรค ความพึงพอใจ ในระหว่างการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการทำงานท่ีดี คือ (1) กำหนดหรือวางแผนการผลิต หรือมีการทำงานร่วมกัน ท่ีมีการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงการ
ทำงานให้ดีขึ้น (2) ปฏิบัติงานท่ีมีการจดบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค สำหรับใช้ประเมินศักยภาพของ
พื้นท่ี และเกษตรกร(3) ประเมินผลการดำเนินงานจากข้อมูลท่ีจดบันทึก และ (4) แก้ไขปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นในรอบ
ต่อไป ซึ่งการปรับรูปแบบการทำงาน โดยใช้ตลาดนำการผลิต และสร้างความมั่นใจให้สมาชิกว่า ผลผลิตมีตลาดรองรับ
แน่นอน สามารถสร้างเครือข่ายทางการตลาดให้มากขึ้น เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ทำให้สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของ
เกษตรให้ดีขึ้น เป็นการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ให้เป็นอาชีพท่ีมั่นคงต่อไป 

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหา  
4.1 พื้นทีข่ยายผลที ่1 กลุ่มแปรรูปข้าวเกษตรอินทรีย์บ้านโนนยาง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

4.1.1 ความไม่เชี่ยวชาญในการผลิตพืชหลังนาชนิดอื่นๆ ซึ่งเกษตรกรมีความรู้เช่ียวชาญเฉพาะการผลิตข้าวท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFOAM ซึ่ง กรมฯ ดำเนินการแก้ไขด้วยการถ่ายทอดความรู้วิธีการผลิตพืชชนิดดังกล่าว ตลอดจน
มีเจ้าหน้าท่ี หมอดินอาสา และเกษตรกรจากโมเดลกลุ่มปลูกฮัก เป็นพี่เล้ียง ช่วยติดตาม กำกับให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีการจัดทำหรือสนับสนุนข้อมูลวิชาการ องค์ความรู้อื่นๆ ซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินการผลิตได้
ถูกต้อง นอกจากนี้ กรมพัฒนาท่ีดิน ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ท่ีเข้าใจได้ง่ายข้ึน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี เกษตรกร หมอดิน
อาสา ใช้ปฏิบัติงาน ซึ่ง กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน จัดทำ รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย ในเว็บ
ไซด์ของกรมพัฒนาท่ีดิน (http://lddmordin.ldd.go.th/) 

4.1.2 การประสบปัญหาภัยแล้ง ท่ีทำให้ผลผลิตเสียหาย เจ้าหน้าท่ี เกษตรกร เกษตรกรผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ 
ร่วมวิเคราะห์แก้ไขปัญหา โดยนำข้อมูลปัญหาภัยแล้งดังกล่าว มาเป็นข้อมูลปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน เพื่อวางแผนการ
ผลิตท่ีตอบสนองต่อช่วงเวลาความต้องการของตลาด หากคาดการณ์ว่าอาจประสบภัยแล้ง จะกำหนดแผนการปลูกท่ีปรับ
ช่วงเวลาปลูกเพื่อหลีกเล่ียงความเสียหาย หรือคัดเลือกพื้นท่ีปลูกท่ีมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 
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4.1.3 การไม่มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับการปลูกพืชฤดูแล้ง เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน พิจารณาคัดเลือกพื้นท่ีท่ีมี
ศักยภาพต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์เป็นอันดับต้นๆ ของการพิจารณาให้การสนับสนุนการจัดทำแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต
ชลประทาน เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มแีหล่งน้ำสำรองหากเกิดปัญหาภัยแล้งได้ 

4.2 พื้นที่ 2 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์โนนสูง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 
4.2.1 เกษตรกรต้องการเพิ่มรายได้นอกเหนือจากการปลูกข้าว กล่าวคือ เกษตรกรมีการผลิตแบบเกษตร

ปลอดภัยอยู่แล้ว แต่ยังไม่ผ่านระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทำให้จำหน่ายผลผลิตได้น้อย ตลาดอยู่ในวงจำกัด 
ขายได้เฉพาะในชุมชนเท่านั้น แต่ต้องการเพิ่มรายได้ จำเป็นต้องมีใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อขยายตลาด ดังนั้น 
กรมพัฒนาท่ีดิน เสนอแนวทางการผลิตเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นเครื่องมือ
สำคัญ ท่ีจะช่วยยกระดับความน่าเช่ือถือของผลผลิตสินค้าเกษตร ทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้มากขึ้น มีตลาด
ท่ีกว้างขึ้น จำหน่ายได้ในราคาท่ีสูง ด้วยการเป็นเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ร่วมกับ กลุ่มปลูกฮัก โมเดลต้นแบบ
ท่ีนำมาใช้ขยายผล 

4.2.2 ปัญหาครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้อย่างม่ันคงเม่ือกลับคืนถ่ินมาทำงานในบ้าน
เกิด ของเกษตรกรรุ่นใหม่ แก้ปัญหาโดยการปลูกพืชเสริมรายได้ในฤดูแล้ง หลังการปลูกข้าว และต้องการเพิ่มราคาผลผลิต
ข้าวท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ทำให้ขยายตลาดได้มากขึ้น 

4.2.3 การบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่ยังมีน้อย เนื่องจากเป็นกลุ่มใหม่ที่เกิดจากการรวมสมาชิกของผู้นำ
กลุ่มที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้เข้าร่วมการผลิตเกษตรอินทรีย์ตามระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
ท่ีได้รับฉันทามติส่งต่อจากเกษตรกรผู้นำรุ่นเก่าซึ่งทำหน้าท่ีเป็นหมอดินอาสาของ บ้านหมู่ท่ี 4 และบ้านหมู่ท่ี 8 เป็นเวลาได้ 
2 ปี ซึ่ง กรมฯ แก้ปัญหา ด้วยการช่วยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ตามความต้องการของเกษตรกร เช่น  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือกระทรวงพาณิชย์ ช่วยพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างจุดขายท่ีดึงดูดลูกค้า หรือเพิ่มช่องทาง
การตลาดท่ีมากขึ้น 

4.2.4 ขาดเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ การเกษตร เช่น รถไถขนาดใหญ่ ที่ จำเป็นสำหรับการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น มีจำนวนแรงงานของครอบครัวน้อย แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานสูงอายุ ซึ่งไม่พอเพียงหาก
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ท้ังนี้ กรมพัฒนาท่ีดิน ได้วางแผนร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ประสานงานกับแหล่งเงินทุน 
เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดหา หรือสนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมใน
ลำดับต่อไป 

4.2.5 ขาดแคลนแหล่งน้ำในบางพื้นที่ของเกษตรกรบางรายที่อาจส่งผลต่อการขยายพื้นที่การผลิตไม่ได้ หรือ
ทำได้แต่อาจเกิดความเส่ียงต่อการเกิดผลผลิตเสียหายเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งได้ ซึ่ง กรมพัฒนาท่ีดิน แก้ไขโดย
สนับสนุนการจัดทำแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อสนับสนุนพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยโสธร และจังหวัด
อำนาจเจริญเป็นลำดับต้นๆ 

มิติที่ 3 : ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ (40 คะแนน) 
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่สำคัญ อธิบายในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการพร้อมยกตัวอย่าง 
5.1 ผลผลิต 

5.1.1 จำนวนเกษตรกรท่ีผ่านระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Guarantee System) และพื้นที่ผ่านระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม เพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2563 
กรมพัฒนาท่ีดิน กำหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมใน
จังหวัดต่างๆ ได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 จังหวัดยโสธร มีเป้าหมายจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 685 
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คน กลุ่มเกษตรกร 43 กลุ่ม และพื้นท่ีทำเกษตรอินทรีย์ 8,044 ไร่ ผลการดำเนินงาน พบว่า มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมการ
ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 556 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.2) กลุ่มเกษตรกร 32 กลุ่ม (คิดเป็นร้อยละ 74.4) และมีพื้นท่ีทำเกษตร
อินทรีย์ 5,931 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 73.7) และจังหวัดอำนาจเจริญ มีเป้าหมายจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมการผลิตแบบเกษตร
อินทรีย์ 104 คน กลุ่มเกษตรกร 20 กลุ่ม และพื้นท่ีทำเกษตรอินทรีย์ 721 ไร่ ผลการดำเนินงาน พบว่า มีจำนวนเกษตรกร
เข้าร่วมการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 103 คน (ร้อยละ 99.0) กลุ่มเกษตรกร 20 กลุ่ม (ร้อยละ 100.0) และมีพื้นท่ีทำเกษตร
อินทรีย์ 1,586 ไร่ (ร้อยละ 220.0) ซึ่งแสดงแนวโน้มความสำเร็จท่ีดีขึ้น 

5.1.2 เพิ่มความหลากหลายของชนิดสินค้าเพิ่มขึ้น จากเดิม มีสินค้าเกษตรเพียง 6 ชนิด คือ ข้าวขาวดอกมะลิ 
105  ข้าวเหนียว กข. 6  แก้วมังกร  มะนาว  ไผ่ตง  และแตงโม เมื่อขยายโมเดลกลุ่มปลูกฮักไปยังพื้นท่ีจังหวัดยโสธร และ
จังหวัดอำนาจเจริญ สามารถเพิ่มชนิดของสินค้าเกษตร เป็น 15 ชนิด คือ ข้าวขาวดอกมะลิ 105  ข้าวเหนียว กข. 6  ข้าว 
กข. 15  แก้วมังกร  มะนาว  ไผ่ตง  มะเขือเทศ  เมล่อน  ถั่วฝักยาว  ผักสลัด แตงกวา พริกหวาน มันเทศญี่ปุ่น ฟักทอง และ
แตงโม คิดเป็น จำนวนสินค้าท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 2.5 เท่า หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 150 

5.1.3 กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนการจัดทำบ่อน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองแก้ปัญหา
ภัยแล้ง ดังนี้ สนับสนุนบ่อน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานในพื้นท่ีจังหวัดยโสธร จำนวน 1,200 บ่อ และพื้นท่ีจังหวัด
อำนาจเจริญ จำนวน 874 บ่อ 

5.1.4 ปริมาณอินทรียวัตถุที่เกิดจากการรณรงค์งดการเผาตอซังและไถกลบตอซังในพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 
ดังนี้ จังหวัดยโสธรพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ 5,931 ไร่ คิดเป็นการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุลงดิน เท่ากับ 2.817 ล้านกิโลกรัมและ
จังหวัดอำนาจเจริญ พื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ 1,586 ไร่ คิดเป็นการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุลงดิน เท่ากับ 0.753 ล้านกิโลกรัม 
5.2 ผลลัพธ ์

5.2.1 สามารถเพิ่มรายได้ของเกษตรกร จากการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากข้ึน ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจาก      
2 ปัจจัย คือ (1) ราคาจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ีมีราคาสูงขึ้น มากกว่าราคาจำหน่ายผลผลิตปกติ และ (2) เกษตรกรมี
สินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึน ทำให้มีรายได้เพิ่มข้ึน จากเดิมท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีส่วนใหญ่จะผลิตเพียงข้าว ซึ่ง
วัตถุประสงค์คือ ไว้ใช้บริโภคภายในครัวเรือน ต่อมาผลิตเพื่อจำหน่ายมากขึ้น และการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ทำให้
เกษตรกรมีสินค้าเกษตรหลายชนิดเพิ่มขึ้น ซึ่งผลการศึกษา พบว่า รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ชนิดสินค้าผลผลิต
ทางการเกษตร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 150 สามารถสร้างมูลค่าตลาดท่ีเกิดจากขยายเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตแบบเกษตร
อินทรีย์ ได้เพิ่มขึ้น จากเดิมมีมูลค่า 0.75 ล้านบาท เพิ่มเป็น 4.84 ล้านบาท หรือ คิดเป็นมูลค่าท่ีเพิ่มขึ้น 6 เท่า ของมูลค่า
สินค้าเกษตรปกติ 

5.2.2 ลดต้นทุนการผลิตจากการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตรในพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ดังนี้ 
จังหวัดยโสธร พื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ 5,931 ไร่ คิดเป็นเงินต้นทุนการผลิตท่ีลดลงเนื่องจากไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตร 
เท่ากับ 4.27 ล้านบาทต่อปี และจังหวัดอำนาจเจริญ พื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ 1,586 ไร่ คิดเป็นเงินต้นทุนการผลิตท่ีลดลง
เนื่องจากไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตร เท่ากับ 1.141 ล้านบาทต่อป ี

5.2.3 เพิ่มอำนาจในการตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร (Empowerment) เนื่องจากสินค้า
เกษตรท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีตลาดรองรับ และราคาจำหน่ายท่ีแน่นอน ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่ม 
เกษตรกรผู้ผลิตแตงโมอินทรีย์ทำรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 บาทต่อไร่ ได้กำไรมากกว่าการปลูกข้าวถึงสองเท่า 
ทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น เนื่องจากมีรายได้เล้ียงครอบครัวได้อย่างมีความสุข ช่วยลดภาระหนี้สินท่ีเกิด
จากการประกอบอาชีพเกษตร ทำให้เกษตรกรมีกำลังใจท่ีจะพัฒนาการผลิตเพื่อให้มคุีณภาพสินค้าท่ีดีขึ้น 
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5.3 ผลกระทบ 
5.3.1 ทรัพยากรดินได้รับการพัฒนา รักษา ฟื้นฟู สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และเพิ่มความหลากหลายทาง

ชีวภาพ พบว่า ส่ิงมีชีวิตในดินมีจำนวนชนิดท่ีหลากหลายมากขึ้น โดยพบ ไร แมลงหางดีด ด้วง มด และไส้เดือนดินเพิ่มขึ้น 
ซึ่งส่ิงมีชีวิตท่ีพบมากขึ้นในดิน เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน โดยพบว่า มีจำนวนชนิด
ของจุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์ทางการเกษตรท่ีมีความหลากหลายชนิดเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายเซลลูโลส กลุ่ม
จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน กลุ่มจุลินทรีย์ละลายแร่ธาตุในดิน 

5.3.2 เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งพิจารณาในภาพรวมของเกษตรกรผู้ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 4 ด้าน
คือ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านครอบครัว ทำให้เกษตรกรมีความสุข มีสุขภาพท่ีดี 
ประกอบอาชีพเป็นผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นอาชีพท่ีมั่นคงมีรายได้เล้ียงครอบครัวได้อย่างพอเพียงและมั่นคง ประชาชน
ได้บริโภคอาหารท่ีปลอดภัย 

5.3.3 รายได้รวมของชุมชนที่ประชาชนประกอบอาชีพทำการเกษตรอินทรีย์จะเพิ่มมากขึ้น ทำให้ชุมชนเกิดความ
ยั่งยืน เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน ซึ่งสามารถช่วยควบคุมปัญหายาเสพติดในชุมชนได้ 

5.3.4 เพิ่มความหลากหลายของระบบการปลูกพืช ซึ่งช่วยลดความเส่ียงของเกษตรกรเมื่อเกิดโรคแมลงระบาดทำ
ความเสียหายกับผลผลิต ซึ่งพบว่า จากโมเดลกลุ่มปลูกฮัก ทำให้มีระบบการปลูกพืชท่ีหลากหลายมากขึ้นในพื้นท่ี ซึ่งระบบ 
การปลูกพืชท่ีพบมากในพื้นท่ี จากเดิม ส่วนใหญ่ท่ีพบมีเพียง 2 ระบบ คือ (1) ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในฤดูฝน และ ปล่อย
พื้นท่ีว่างในฤดูแล้ง (2) ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในฤดูฝน และ แตงโม ในฤดูแล้ง และเพิ่มเป็น 6 ระบบ คือ (1) ข้าวขาวดอก
มะลิ 105 ในฤดูฝน และแตงโม ในฤดูแล้ง (2) ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ เมล่อน (3) ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในฤดูฝน และ 
มันเทศญี่ปุ่น ในฤดูแล้ง (4) ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในฤดูฝน และ ฟักทอง ในฤดูแล้ง (5) ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในฤดูฝน 
และ ถั่วพร้า หรือ ถั่วฝักยาว ในฤดูแล้ง (6) การปลูกไม้ผลอินทรีย์ เช่น ไผ่ตง มะนาว และฝรั่ง จึงเป็นแนวทางหนึ่งของการ
บริหารจัดการพื้นท่ีของเกษตรกร ซึ่งช่วยลดความเส่ียงของการเกิดผลผลิตเสียหายเนื่องจากปัญหาโรคแมลงศัตรูพืช และ
เป็นการเลือกใช้พื้นท่ีปลูกพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำให้เหมาะสมกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง หาก
เกษตรกรไม่แหล่งน้ำสำรอง 
6. การขยายผลของหน่วยงานมีประโยชน์ที่สำคัญต่อองค์กร ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไร 

ผู้ได้รับประโยชน์จากการขยายผลโมเดลกลุ่มปลูกฮัก ดังนี้ 
6.1 กรมพัฒนาที่ดิน สามารถตอบสนองต่อการขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม (PGS) ทำให้มีจำนวนเกษตรกรเข้าสู่การผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.5 ซึ่งคิดเป็นพื้นท่ีทำเกษตร
อินทรีย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 41.2 ของการดำเนินงานในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 
6.2 เกษตรกรพื้นที่ขยายผลที่ 1 กลุ่มแปรรูปข้าวเกษตรอินทรีย์บ้านโนนยาง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพิ่มการใช้
ประโยชน์พื้นท่ีปลูกพืชเสริมในฤดูแล้ง เช่น แตงโม หรือพืชอื่นๆ เป็นเครือข่ายของโมเดลกลุ่มปลูกฮัก ทำให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
6.3 เกษตรกรพื้นที่ขยายผลที่ 2 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์โนนสูง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 
สร้างความน่าเช่ือถือของผลผลิตเพิ่มขึ้น เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในวิธีการผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ีถูกต้องขึ้น มี
ความปลอดภัยจากการทำการเกษตร สร้างโอกาสขายผลผลิตไดราคาสูงขึ้น ขยายตลาดการจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ออกไป
นอกชุมชน เพิ่มโอกาสการเป็นเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมท่ีมีอยู่ในจังหวัดต่างๆ มากขึ้น และเป็นอาชีพ
รองรับประชาชนกลับคืนถิ่นให้มีรายได้มั่นคงสามารถเล้ียงครอบครัวได้ 
6.4 ผู้รับบริการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป หรือ ชุมชน ได้รับความมั่นใจว่าผลผลิตท่ีจำหน่ายในท้องตลาดเป็นอาหารท่ี
ปลอดภัย เนื่องจากผลิตในกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจึงสร้างความน่าเช่ือถือมากขึ้น สร้าง
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โอกาสให้ชุมชนมีอาชีพรองรับประชาชนกลับคืนถิ่น สร้างรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถจำหน่ายผลผลิตในตลาด
ท่ีกว้างขึ้น ไม่ใช่เป็นท่ีรู้จักหรือจำหน่ายได้เฉพาะในชุมชนของตน 
6.5 กลุ่มปลูกฮัก เกิดประโยชน์สามารถเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มากขึ้น เป็นการขยายเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ทำให้กลุ่มปลูกฮัก ลดความเส่ียงจากการทำตลาดล่วงหน้าเพื่อการจำหน่ายผลผลิต
ให้กับแหล่งรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ต่างๆ ท่ีกลุ่มปลูกฮัก ยังคงผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด เป็นการได้
ประโยชน์ร่วมกัน ท้ังนี้ การขยายผลสามารถสร้างเครือข่ายในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขยายพื้นท่ีการผลิตเกษตร
อินทรีย์ คิดเป็นพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 ของพื้นท่ีอินทรีย์ของกลุ่มปลูกฮักท้ังหมด 
6.6 กรมการข้าว ได้บูรณาการความร่วมมือทำงานกับหน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อขยายพื้นท่ีปลูกข้าวอินทรีย์ ในปี 2563 มี
เกษตรกรเข้ากระบวนการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand จำนวน 808 กลุ่ม เกษตรกร 16,804 
ราย คิดเป็นพื้นท่ี 172,570 ไร่ 
6.7 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดท่ีดูแลเกษตรกรในพื้นท่ีของจังหวัด บูรณาการความร่วมมือ
ทำงานกับหน่วยงานในพื้นท่ี ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินนโยบายนาแปลงใหญ่ 
สนับสนุนเกษตรกรรวมกลุ่มผลิต เพิ่มโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือ ซื้อปัจจัยการผลิตราคาถูก เพิ่มอำนาจการต่อรอง
ราคาจำหน่ายผลผลิตให้สูงขึ้น ตลอดจนช่วยประสานงานหาช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิต และอำนวยความสะดวก
อื่นๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้สามารถปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จได้มากขึ้น 
6.8 มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ  คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน รณรงค์ให้
เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีได้มาตรฐาน และมีการตรวจสอบรับรองคุณภาพท่ีถูกต้อง ใหแ้พร่หลายมากขึ้น 
6.9 ประชาชนในการกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด มีความสุข ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น ผู้ผลิตและผู้บริโภคมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากการลดใช้สารเคมี ได้บริโภคอาหารปลอดภัย และสนับสนุนการดำเนินนโยบายของ
จังหวัดในการขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

มิติที่ 4 : ความยั่งยืน (10 คะแนน) 
7. หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

กรมพัฒนาท่ีดิน ใช้การประกาศเป็นนโยบายเพื่อขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ ในเวทีการประชุมต่างๆ ท้ังการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 และการจัดเสวนาวิชาการ ท่ีมีการ
ถอดบทเรียนโมเดลการดำเนินงานท่ีประสบความสำเร็จ คือ ปลูกฮักท้องถ่ิน หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร ซึ่งสามารถใช้เป็น
ต้นแบบการขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ เผยแพร่ ในการจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่
การเกษตรยั่งยืน เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต ท้ัง 12 เขต และสถานีพัฒนาท่ีดินท้ัง 77 จังหวัด รับทราบ 
นำไปเป็นต้นแบบการปฏิบัติต่อในพื้นท่ี โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายผลการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม มี
เกษตรกรเข้าร่วมไม่ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 70 ในแต่ละปี ท้ังจำนวนเกษตรกร และพื้นท่ีทำการเกษตรท่ีผ่านระบบการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ไม่ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 70 ในแต่ละปี เช่นกัน 

กรมพัฒนาท่ีดิน ได้กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ท่ีมีหน่วยงานและบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ ใช้กลไกหมอดินอาสา จำนวน 77, 672 คน ท่ีกระจายอยู่ท่ัวประเทศ และระบบการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ขับเคล่ือนการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2564 ได้จัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 15.8 
ล้านบาท สำหรับดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วยการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ 4 กิจกรรม คือ (1) การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อื่นๆ 
(2) การเป็นผู้ประสานงานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (3) เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนใน
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กระบวนการรับรองฯ และ (4) การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินการรับรองแบบมีส่วนร่วม ซึ่งสนับสนุนงบประมาณให้กับ
หน่วยงานท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่ออำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนข้อมูลวิชาการ ปัจจัยการผลิต และการ
ถ่ายทอดความรู้ท่ีมีการต่อยอดองค์ความรู้ใหก้ับเจ้าหน้าท่ี และหมอดินอาสาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของ กรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน SDGs คือ เป้าหมายท่ี 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริม
เกษตรกรรมท่ียั่งยืน ซึ่งการขยายผลการขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์นี้ จะเป็นการเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ ให้อาชีพเกษตรเป็นอาชีพท่ีมีความมั่นคงทางรายได้ท่ี
พอเพียงสามารถเล้ียงครอบครัวได้อย่างมีความสุข ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค 

นอกจากนี้ กรมพัฒนาท่ีดิน สนับสนุนและสร้างบรรยากาศ สร้างแรงจูงใจ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาความรู้ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล/เจ้าหน้าท่ี ตลอดจนหมอดินอาสาให้มีความรู้ มีศักยภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการทำงานท่ีประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ (1) มีการวางแผน         (2) 
ปฏิบัติตามแผน (3) จดบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน เกษตรกร วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรค และ (4) แก้ไข
ข้อผิดพลาดท่ีได้จากการจดบันทึกเพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นในรอบต่อไป เป็นการบริหารจัดการความเส่ียงของปัญหา
ท่ีจะเกิดขึ้น ทำให้พัฒนาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกหุ้นส่วนความร่วมมือได้ร่วมวิเคราะห์กำหนด
เงื่อนไข และยอมรับข้อตกลงร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา นำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงองค์ความรู้ให้ง่าย เพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูลท้ัง ไลน์ เฟสบุ๊ค เว็บไซด์ ใช้ platform เพิ่มช่องทางการตลาด 

มีการพัฒนาต่อยอดการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีผลิตภายใต้
แบรนด์ของโมเดลกลุ่มปลูกฮัก ท่ีได้รับการคัดเลือกให้ใช้งานระบบ TraceThai.com เพื่อตรวจสอบย้อนกลับภายใต้
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ บน Blockchain ซึ่งได้นำร่องกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีมีมูลค่าสูง ท่ีมีศักยภาพในการส่งออก 
โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความน่าเช่ือถือ โปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร
อินทรีย์ไทย ซึ่งสามารถทวนสอบด้วยการสแกน QR Code หรือ ฉลากท่ีปรากฏเลขท่ีล็อตผลิตได้โดยตรง ท่ีเว็บไซต์ 
TraceThai.com ท่ีแสดงข้อมูลของสินค้า ต้ังแต่กระบวนการปลูก การผลิต การแปรรูป การจำหน่าย และข้อมูลการผลิต 
การบริหารวัตถุดิบและสต็อกสินค้า รายละเอียดข้อมูลการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ ซึ่งสนับสนุนการสร้างเครือข่าย 
เพิ่มความเช่ือมั่น และความเช่ือใจระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ให้ดียิ่งขึ้น 
8. โครงการมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนหรือผลักดันการดำเนินการ คือ  
8.1 ช่ือบุคคล/กลุ่มบุคคล นายพรทวี  ศรีสง่า 
8.2 อาชีพ เกษตรกร 
8.3 มีบทบาทหลักในการสร้างหรือสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของภาคประชาชนหรือเครือข่ายภาคประชาชนและบริหาร
จัดการให้สามารถขับเคล่ือนการดำเนินงานให้พื้นท่ีอย่างไร 

นายพรทวี ศรีสง่า มีบทบาทหลักในการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรด้วยการปฏิบัติ โดยทำ
หน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ท้ังในพื้นท่ีจังหวัดยโสธร และจังหวัดใกล้เคียง ในการส่งเสริมการปลูก
พืชหลังนา รวมถึงกระบวนการเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการใช้กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วน
ร่วม (PGS) เพื่อขยายผลและการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ เพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มชนิดสินค้าตามความ
ต้องการของผู้บริโภค การปฏิบัติงานของ นายพรทวี ศรีสง่า ในฐานะเป็นผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือมี 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม ได้กำหนด criteria ท่ีใช้ในการคัดเลือก ดังนี้ (1.1) เลือกกลุ่ม
เกษตรกรท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย และมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ต่างประเทศ และนำ
กระบวนการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ขับเคล่ือนขยายผลการผลิตพืชหลังนาท่ียังไม่มีการรับรองใน
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แปลงอินทรีย์ให้เพิ่มมากขึ้น (1.2) เลือกกลุ่มเกษตรกรท่ีอยู่ระหว่างการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และดำเนิน
กิจกรรมในแปลงด้วยกระบวนการเกษตรอินทรีย์แล้ว โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มเกษตรกรท่ีสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)  (1.3)เลือกกลุ่มเกษตรกรท่ีพร้อมดำเนินกิจกรรมกระบวนการรับรองเกษตร
อินทรีย์ โดยเริ่มต้นเป็นขั้นตอนแรกของการเข้าสู่ กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) 

2. บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีสำคัญ ของการทำหน้าท่ีเป็นผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ดังนี้  (2.1) 
ประสานความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ผ่านตัวแทนกลุ่ม (ประธานกลุ่ม หรือ กรรมการกลุ่ม) (2.2) ปฏิบัติงานใน
พื้นท่ีของกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ท่ีติดต่อประสานงาน เพื่อประเมินพิจารณาความพร้อม ความเหมาะสม และศักยภาพ
ของพื้นท่ี ตลอดจนสังเกต ศึกษาทัศนคติของเกษตรกรสมาชิกท่ีจะร่วมเป็นเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ พร้อมเสนอ
แนวทางการเป็นหุ้นส่วน การเป็นเครือข่ายร่วมกัน และแจ้งวัตถุประสงค์ชนิดพืชท่ีจะผลิตเป็นความต้องการของตลาด 
(2.3) มีการติดตาม ประเมินผล ตลอดจนวางแผนการดำเนินงาน การผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
(2.4) ร่วมวิเคราะห์ศักยภาพ ความเหมาะสมของพื้นท่ีของเกษตรกรแต่ละราย (2.5) อบรมให้ความรู้ในกระบวนการ
ผลิต ต้ังแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา และสุ่มติดตามแปลงของเกษตรกรสมาชิกเพื่อ
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ทันสถานการณ์ (2.6) บันทึกรายละเอียดข้อมูลเกษตรกรสมาชิกเพื่อประเมินและ
จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค สำหรับใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินการในการปลูก
รอบต่อไป (2.7) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม เพื่อสร้างความเช่ือมั่นการปลูก
พืชหลังนา และไม่ส่งผลกระทบต่อการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม 

ท้ังนี้ การดำเนินงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม สำหรับกลุ่มใหม่ท่ี
เริ่มต้นด้วยขั้นตอนการสมัครขอการรับรอง และเริ่มต้นการผลิตเกษตรอินทรีย์ จะประสานงาน สนับสนุนให้ความรู้
ด้านเกษตรอินทรีย์ ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความรู้กับเกษตรกรรายใหม่ ตลอดจนทำหน้าท่ีให้คำปรึกษาด้าน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เช่น กระบวนการปฏิบัติเพื่อการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ตลอดจนนำหน้าท่ี
ประสานงานกับ สถานีพัฒนาท่ีดิน ในพื้นท่ี เพื่อนัดหมายช่วยให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติท่ี
ถูกต้อง 


