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       ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

1. หลักการและเหตุผล  

เกษตรอินทรีย์ถือเป็นแนวทางการท าเกษตรกรรมที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของทั้งผู้ผลิต   
และผู้บริโภค นอกจากนั้น เกษตรอินทรีย์ยังมีความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมที่มีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิต
และผู้บริโภค รวมทั้งระบบนิเวศวิทยา ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ของประเทศเป็นอย่างยิ่ง  

กระทรวงมหาดไทยนับเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ (พ.ศ.2560 – 
2565) ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศไปพร้อมกับรัฐบาลและกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวมทั้งเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับ
จังหวัด ผ่านกลไกของนโยบาย แผนงาน โครงการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานชุดต่างๆ เช่น คณะอนุ -
กรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด คณะท างานพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้ 
จากการศึกษาพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด รวมทั้งกลุ่มจังหวัดในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยละเอียดแล้ว พบว่า เกือบทุกจังหวัด รวมทั้งกลุ่มจังหวัด จะมีการใส่ค าว่า “การเกษตร ...” 
ไว้ในวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายการพัฒนาแทบทั้งสิ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มีพ้ืนที่
การท าเกษตรกรรมมากที่สุดในประเทศไทย และประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ มีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก  
 ในขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมและพัฒนาเกษตร
อินทรีย์เช่นเดียวกับรัฐบาล รวมทั้งต้องการมีส่วนร่วมในการบูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ จึงได้มีโครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.              
ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
มหาดไทย ร่วมกับ นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวมอบนโยบาย
การบูรณาการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมก าหนดกรอบแนวทางบูรณาการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และจัดท าแผนการ 
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดระดับพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ      
พ.ศ. 2560 – 2564 ในพ้ืนที่ 13 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี พัทลุง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี หนองบัวล าภู สกลนคร 
มหาสารคาม สุรินทร์ ยโสธร เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ และจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งประสานเชื่อมโยง         
ทุกหน่วยงานร่วมกัน อนึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนหลัก        
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติในระดับพื้นที่ เน้นการบูรณาการการท างานจากทุกหน่วยงาน          
ในรูปแบบเครือข่าย “ประชารัฐ” และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของทุกภาคส่วน
เพ่ือให้การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในทุกพ้ืนที่บรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแกนหลักในการจัดท า
แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 



แผนปฏิรูปประเทศ แผนของเกษตรและสหกรณ์ แผนจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนภาค เพ่ือให้การพัฒนาเกิด
ผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้น าด้านการผลิตการบริโภค การค้าสินค้า
และการบริการเกษตรอินทรีย์ในระดับภูมิภาคอย่างมั่นคงต่อไป  
 แม้ว่าสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ทั้งด้านการผลิตและด้านการส่งออกสินค้าเกษตร
อินทรีย์ในช่วงเวลาดังกล่าว มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น อันเป็นผลมาจากกระแสการใส่ใจเรื่องสุขภาพ การนิยม
บริโภคอาหารที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง และการเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างไรก็ตาม             
จากการศึกษาพิจารณาการท าเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ยังพบปัญหาส าคัญบางประการ ได้แก่ 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์จากแต่ละหน่วยงานยังมีความไม่สอดคล้องกัน ทั้งข้อมูลพ้ืนที่และข้อมูลของ
เกษตรกร 2) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้ที่ก าลังเข้าสู่ช่วงสูงอายุ จึงขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
วิธีการท าเกษตรอินทรีย์ระหว่างคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ 3) เกษตรกรบางส่วนยังคุ้นเคยกับการท าเกษตรกรรมแบบ
ดั้งเดิมท่ีต้องใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีต่างๆ อันเนื่องมาจากหนี้สิน รวมทั้งขาดองค์ความรู้และวิธีการท าเกษตร
อินทรีย์ และ 4) ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านที่จ าเป็น อาทิ นวัตกรรมการผลิต ช่องทางการตลาด 
ค่าชดเชยเยียวยาในจ านวนที่เหมาะสมกับความเสียหายต่างๆ เป็นต้น 
 จากวิสัยทัศน์ของกระทรวงมหาดไทย ความว่า “ประชาชนมีรากฐานการด ารงชีวิตและพัฒนา            
สู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560 – 2565 (ฉบับทบทวน) ความว่า “พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่   
ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” ดังนั้น การที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะแก้ไขปัญหา
ส าคัญและพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้อย่าง
ส าเร็จเป็นรูปธรรมนั้น จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นผลผลิตส าคัญที่สร้างมูลค่าเพ่ิมและ
รายได้ให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้น ยังเป็นผลผลิตเพ่ือสุขภาพ (Green Product)              
ที่คนส่วนใหญ่นิยมบริโภคอีกด้วย  
 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

 2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปและสภาพปัญหาของการท าเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
 2.2 เพ่ือศึกษาบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในการเพ่ิมรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
3. วิธีการศึกษา 

 3.1 ศึกษาข้อมูลการด าเนินการของกระทรวงมหาดไทยในการบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านมา 
 3.2 ศึกษาข้อมูล ปัญหา สถานการณ์ปัจจุบัน ทิศทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาการท าเกษตร
อินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจุดเน้นส าคัญคือ ยโสธรโมเดล 
 3.3 สัมภาษณ์ประชากรและผู้ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
 3.4 ถอดบทเรียนจากข้อมูลการสัมภาษณ์ดังกล่าว  
 3.5 สรุปผล และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในการเพ่ิมรายได้และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน 
สถาบันการศึกษา และประชาชนผู้สนใจ พิจารณาน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ซ่ึงใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยจะเขียนในลักษณะพรรณนา  
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบความคิดรวบยอด
ทั้งหมด เพ่ือน าไปสู่การสร้างความคิดรวบยอดที่ชัดเจนในประเด็นที่สนใจศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อต าแหน่ง     
ที่จะได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งจะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอ่ืนๆ จนท าให้ได้ข้อสรุป รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษา 
 
5. สรุปผลการศึกษา 

 ผู้จัดท าผลงานได้สรุปผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ จ านวน 3 ประการ ดังนี้ 

 1. สภาพทั่วไปและสภาพปัญหาของการท าเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 สภาพทั่วไปของการท าเกษตรอินทรีย์ภาพรวมในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการท า
เกษตรอินทรีย์ในลักษณะเกษตรเชิงเดี่ยว มีจ านวนแปลงเกษตรอินทรีย์ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีปริมาณการผลิต
ตามจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งผลิตที่มากที่สุดในประเทศไทย     
ในส่วนของผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ได้มีการจ าหน่ายในรูปแบบผลผลิตขั้นต้น 
(ปฐมภูมิ) ให้กับผู้ประกอบการแปรรูป และผู้ส่งออกท าตลาดในต่างประเทศ ราคาผลผลิตจึงต้องอ้างอิงจากผู้ส่งออก 
หรือผู้รับซื้อรายใหญ่ การค้าส่งจึงเป็นช่องทางที่ควรให้ความส าคัญในการท าตลาด เพ่ือตอบรับกระแสคนรักสุขภาพ 
ในขณะเดียวกัน สินค้าเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มน าเข้าจากต่างประเทศสูงมาก สะท้อนว่า ตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์ในประเทศไทยพัฒนาไปมากกว่าการผลิต นับเป็นโอกาสส าคัญของเกษตรกรไทยที่สามารถเติบโตได้อีก 
ดังนั้น การจ าหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ถึงผู้บริโภคโดยตรงยังมีน้อยถึงน้อยมาก แต่ในอนาคต มีแนวโน้ม            
ที่จะเน้นการจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต และช่องทางค้าปลีกต่างๆ มากขึ้น 
   สภาพปัญหาของการท าเกษตรอินทรีย์ภาพรวมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสรุปเป็น
ปัญหา ไดด้ังนี้        

1) ด้านแรงงาน ขณะนี้ ก าลังเผชิญปัญหาด้านแรงงานที่ส่งกระทบต่อผลผลิตทางการ เกษตร
อินทรีย์ในอนาคตอันใกล้ โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
                   1.1 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ                                                                        
                   1.2 ความไม่ม่ันคงทางรายได้จากอาชีพเกษตรกรรม ขาดแรงจูงใจ ขาดนโยบายการ
แก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  
                    1.3 การเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่เมืองหลวงหรือเมืองอุตสาหกรรมอ่ืน  
                  2) ด้านการผลิต เมื่อระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           
จึงหันมาผลิตเพื่อการจ าหน่ายมุ่งหวังก าไรเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการหันมาท าเกษตรเคมี 

                    3) ด้านการตลาดและวิธีการก าหนดราคา กล่าวคือ ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบปัญหาเรื่องตลาดแปรปรวนและราคาสินค้าผันผวนอย่างมาก การท าเกษตรอินทรีย์ 
จึงเสียเปรียบการท าเกษตรเคมีเป็นส่วนใหญ่ เกษตรกรจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านการตลาด และวิธีการ
ก าหนดราคาด้วยตนเองได้ 
                 4) การขาดแคลนเกษตรกรรุ่นใหม่ เนื่องจากมีเกษตรกรสูงอายุเพ่ิมขึ้น รวมทั้งเกษตรกรสูงอายุ       
มีปัญหาสุขภาพ และข้อจ ากัดในการที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งสาเหตุส าคัญที่ท าให้ขาดเกษตรกรรุ่นใหม่            
มีดังนี้   
                    4.1 เกิดจากทัศนคติที่เห็นว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ต้องท างานหนัก จึงหันไป
ประกอบอาชีพอ่ืน  
                      4.2 การผลิตทางการเกษตรต้องพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติเป็นส าคัญ 



 5) ด้านสภาพกายภาพ กล่าวคือ ระบบชลประทานมีน้อย และแหล่งน้ าบางพ้ืนที่ เพ่ืออุปโภค
บริโภคและท าการเกษตรอินทรีย์ไม่เพียงพอ จึงต้องพ่ึงพาแหล่งน้ าจากธรรมชาติ รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งน้ าในการ
ท าเกษตรอินทรีย์มีต้นทุนสูง ส่งผลให้การปลูกพืชอ่ืนนอกฤดูท านา ยังไม่สามารถสร้างรายได้เพ่ิมได้ 
 6) ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ กล่าวคือ เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัด มีระดับความสามารถด้านบริหารจัดการแตกต่างกันสูง และมีข้อจ ากัดด้านค่าใช้จ่าย 
ในการสมัครขอตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างๆ เกษตรกรยังคงใช้วิธีการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม          
โดยไม่มีการท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน ไม่มีแผนละเอียดชัดเจนมากนัก โดยเฉพาะแผนในลักษณะ
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ได้แก่ การก าหนดกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ระดับต้นน้ า ระดับกลางน้ า และ
ระดับปลายน้ า  
 7) ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์
ลดลง โดยเฉพาะข้าว นอกจากนั้น สินค้าเกษตรอินทรีย์ประเภทอ่ืน ได้แก่ ผลไม้ ประมง ปศุสัตว์ โดยภาพรวม ถือว่า 
มีราคาท่ีลดลงเช่นกัน  
 8) ปัญหาความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่รัฐ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจด้านการท าเกษตรอินทรีย์อย่างลึกซ้ึง นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์และนโยบายการขับเคลื่อนการส่งเสริม   
และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไม่ควรใช้เป็นภาพรวมทั้งภาค  

 2. บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 จังหวัดอ่ืนในภาคตะวันออกเฉียงจะสามารถขับเคลื่อนการท าเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติ             
ในระดับพ้ืนที่ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นเหมือนกับจังหวัดยโสธรได้นั้น ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ ดังนี้  
 1) ความชัดเจนและความต่อเนื่องของวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด รวมทั้ง
นโยบายของจังหวัด จะเป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่การก าหนดและด าเนินการตามแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสนอของบประมาณ เพ่ือน ามาใช้ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่
ของจังหวัดนั้นๆ ได้  
 2) ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์นักพัฒนาของผู้บริหาร 
จังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด รวมทั้งต้องมีทีมงานเจ้าหน้าที ่         
ที่มีความรู้ความสามารถ และมีจิตใจมุ่งมั่นทุ่มเทท างานร่วมกับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรด้วย 
 3) กลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยต้องมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้            
ทุกภาคส่วนรับรู้ถึงประโยชน์ของอาชีพเกษตรอินทรีย์และการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น อันจะส่งผลให้
สินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาเพ่ิมขึ้น เกษตรกรก็จะเกิดแรงจูงใจในการท าอาชีพนี้ รวมทั้งภาครัฐจะให้ความส าคัญ 
และสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนงาน/โครงการต่างๆ ด้านเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน 
 4) การบูรณาการการท างาน ทั้งภายในส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยกัน 
ส่วนราชการอ่ืน รวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน  โดยเฉพาะประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร 
นอกจากนี้ การปฏิบัติงานและการสั่งการแยกส่วนจากแต่ละกรมในส่วนกลางถึงแต่ละหน่วยงานในจังหวัด
โดยตรง ถือว่า เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานตามนโยบายของจังหวัด การจัดเก็บข้อมูล และการจัดท าฐานข้อมูล
ด้านเกษตรอินทรียแ์ยกส่วนไม่เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
โดยการเชื่อมโยงและบูรณาการงานตามนโยบายของแต่ละส่วนราชการในพ้ืนที่ให้บรรลุเป้าหมาย สร้างแผนการ
ปฏิบัติงานที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยพิจารณาเงื่อนไขของเวลา ทรัพยากร ความส าคัญเร่งด่วน  และ
คาดการณ์ถึงปัญหา/โอกาสที่อาจจะเป็นไปได้  



 5) ความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านต่างๆ จากภาคราชการที่จะท าให้การท าเกษตร
อินทรีย์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเครื่องจักร โรงสีข้าว งบประมาณ รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนา
สินค้าเกษตรอินทรีย์   
  วิธีการหรือแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ (One Plan) ให้เกิด
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนนั้น ควรต้องมีการประชุมกลุ่มย่อย (Working Group) เสียก่อน โดยส านักงานจังหวัด       
ในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มีหน้าที่ประสาน
ให้หน่วยงานทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ มาปรึกษา 
หารือถึงแนวทางและขั้นตอนในการจัดท าแผนงานหรือโครงการของเกษตรอินทรีย์ในความรับผิดชอบของ     
แต่ละหน่วยงานว่า จะด าเนินแผนงานหรือโครงการใดบ้าง ใช้งบประมาณจ านวนเท่าไร ความพร้อมของพื้นที่
ด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ความเสี่ยงต่างๆ ของโครงการ เป็นต้น เมื่อปรึกษาหารือกันเรียบร้อยแล้ว จึงได้ข้อสรุป   
ในรายละเอียดแผนงานหรือโครงการของเกษตรอินทรีย์คร่าวๆ ในแต่ละหน่วยงาน นอกจากนั้น ก็มาพิจารณา
เพ่ิมเติมว่า หน่วยงานใดจะเป็นหน่วยงานหลัก หน่วยงานใดจะเป็นหน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานใดจะใช้
งบประมาณของจังหวัด หน่วยงานใดจะใช้งบประมาณของกรม/กระทรวงต้นสังกัด เช่น ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจัดท าโครงการ
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดท าโครงการการตลาดโอทอป    
เป็นต้น ถ้าจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด าเนินการในลักษณะดังกล่าวได้ ก็จะเป็นการด าเนินการที่ครบ     
ทั้งห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) รวมทั้งมีส่วนช่วยให้เกิดการบูรณาการและส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของงบประมาณด้านการส่งเสริมการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ไม่ได้มีแค่งบประมาณรายจ่ายพ้ืนที่ (Area) แต่ยังมีงบประมาณรายจ่าย
กระทรวง/หน่วยงาน (Function) รวมอยู่ด้วย ซึ่งงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงานจะมีจ านวนมากกว่า
งบประมาณรายจ่ายพ้ืนที่ รวมทั้งได้มีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนด้วย  
 กระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์
เช่นเดียวกับรัฐบาล จึงได้มีนโยบายเน้นย้ าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับพ้ืนที่ โดยให้เน้นการบูรณาการการท างานจากทุกหน่วยงานในรูปแบบเครือข่าย 
“ประชารัฐ” พร้อมทั้งให้ส านักงานจังหวัดทุกจังหวัดและกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             
ทุกกลุ่ม เป็นแกนหลักในการจัดท าแผนงาน/โครงการด้านเกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับนโยบาย แผนงาน และโครงการในระดับต่างๆ เพ่ือให้การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์มีประสิทธิภาพ 
พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้น าด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ในระดับภูมิภาค
อย่างมั่นคง  
 กระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ด้านเกษตรอินทรีย์โดยตรง แต่กระทรวง 
มหาดไทยมีหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์การตลาด ซึ่งหน่วยงาน
ภายใต้ความรับผิดชอบเหล่านี้ จะมีส านักงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด โดยเฉพาะส านักงานจังหวัด             
ถือว่า เป็นหน่วยงานหลักในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด            
ในพ้ืนที่ จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ด าเนินการตามแผนก ากับและติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด หรือค าของบประมาณของจังหวัด และประสานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
กลุ่มจงัหวัด หรือค าของบประมาณของกลุ่มจังหวัด ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมานั้น บทบาทหลักของกระทรวง 
มหาดไทยในการบูรณาการและส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่วนใหญ่      
จะเป็นบทบาทของการประสานงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการระดับจังหวัดสังกัดกระทรวง 
มหาดไทยเป็นผู้ประสานงาน ยกตัวอย่างเช่น ส านักงานจังหวัดและที่ท าการปกครองจังหวัดประสานงานร่วมกับ



ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานสหกรณ์จังหวัดเกี่ยวกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ าและปัญหาการรับรอง
มาตรฐานที่มีผู้ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ประสานงานร่วมกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเกี่ยวกับนวัตกรรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
เกษตรอินทรีย์  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประสานงาน
ร่วมกับส านักงานพาณิชย์จังหวัดเกี่ยวกับการจัดหาตลาดระบายสินค้าเกษตรอินทรีย์  ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดและส านักงานจังหวัดประสานงานร่วมกับส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเกี่ยวกับการจัดโครงการ   
ทริปท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น นอกจากบทบาทของการประสานงานแล้ว ส่วนราชการระดับจังหวัด
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ยังมีบทบาทของการระดมความร่วมมือและสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมด้วย  
 บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการบูรณาการและขับเคลื่อน
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ มีดังนี้ 
  1) ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าโครงการด้านเกษตรอินทรีย์
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ และปัญหาของเกษตรกรในพ้ืนที ่
     2) ระเบิดจากข้างใน ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรในชุมชนให้มีสภาพ
ความพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมภายนอก  
     3) ท าตามล าดับขั้นตอน ในการเสนอแผนงาน/โครงการด้านเกษตรอินทรีย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่จ าเป็นที่สุดของเกษตรกรก่อน โดยเฉพาะการเน้นปรับใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่เกษตรกร
สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อน   
      4) มีความรู้หลักทางการบริหาร ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง  
     5) มีทักษะการบริหารและการบูรณาการ ได้แก่ การกล้าตัดสินใจ ภาวะผู้น า ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการประสานงาน และทักษะการบูรณาการ    
 6) ความไว้วางใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องท าให้ทุกภาคส่วนเกิดความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะการสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชน ที่จะให้ความสนับสนุนด้านการบูรณาการและส่งเสริมการพัฒนา
เกษตรอินทรียร์่วมกับส่วนราชการด้วย 
 7) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระหว่างจังหวัด 
ระหว่างกลุ่มจังหวัด และภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกัน เนื่องจากที่ผ่านมา การส่งเสริมการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ไม่เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกันเท่าที่ควร โดยในทุกจังหวัดจะมีกลุ่มเกษตรกรอยู่
หลากหลายกลุ่ม ดังนั้น ถ้าหากเราสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดได้ ก็จะเป็นการสร้าง
ความร่วมมือและพลังต่อรองด้านต่างๆ ในระดับกลุ่มจังหวัด และระดับภาคเพ่ิมข้ึนต่อไปได้ 
 ปัญหาหรืออุปสรรคในการบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้ 
 1) ปัญหาของแต่ละหน่วยงานที่ต่างคนต่างท างาน จึงขาดการบูรณาการงานให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันและเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง เช่น โครงการชลประทานระบายน้ าไปในหมู่บ้าน          
แห่งหนึ่ง เพ่ือให้เกษตรกรได้ท าเกษตรอินทรีย์ แต่ส านักงานเกษตรจังหวัดยังไม่มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้านนั้น เป็นต้น  
 2) ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย กล่าวคือ ในช่วงที่มีการปรับคณะรัฐมนตรี หรือมีการ
แต่งตั้ง/โยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการท าเกษตรอินทรีย์ ท าให้แผนงาน/
โครงการด้านการท าเกษตรอินทรีย์ขาดความต่อเนื่องกับนโยบายเดิมครั้งก่อน และส่งผลให้เกิดความล่าช้า             
ในการเบิกจ่ายงบประมาณตามมา  



 3) ปัญหาการจัดท าส ามะโนเกษตรอินทรีย์ กล่าวคือ ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์จากแต่ละ
หน่วยงานยังไม่สอดคล้องกัน ทั้งข้อมูลพ้ืนที่และข้อมูลของเกษตรกร นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธรในขณะนั้น ท่านไดร้ิเริ่มให้มีการพัฒนาระบบ “ส ามะโนเกษตรอินทรีย์” เพ่ือเป็นการส ารวจเบื้องต้น 
และจัดท าเป็นฐานข้อมูลในภายหลัง ซึ่งการท าส ามะโนเกษตรอินทรีย์มีจุดประสงค์เพื่อให้รู้ว่า  มีคนท าเกษตร
อินทรีย์อยู่จ านวนเท่าใด เนื่องจากการท าเกษตรอินทรีย์จะมีอยู่ 2 องค์ประกอบ คือ 1) กระบวนการผลิต และ             
2) กระบวนการรับรอง  
 4) ปัญหามาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ แต่เดิมทางจังหวัดยโสธรสนับสนุนเรื่อง
ค่าใช้จ่ายการรับรองมาตรฐานบางส่วน ซึ่งการออกใบรับรองมาตรฐานให้แก่เกษตรกรนี้ ยังไม่สามารถจ าหน่าย
ได้ทุกที่ทั่วโลก โดยขึ้นอยู่กับว่า สถานที่ที่เราจะส่งไปขาย ต้องการมาตรฐานใด ดังนั้น เราต้องผลิตและขอการรับรอง
ตามตลาดที่เราจะไปขาย ก็คือ ใช้หลักการตลาดน าการผลิต ดังนั้น ถ้าเราแยกตลาด ก็จะมีตลาดในประเทศ       
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ตลาดในท้องถิ่น และตลาดที่ส่งออก ซึ่งเราไม่จ าเป็นต้องผลิตและขอรับรองมาตรฐานระดับ
สากล เพ่ือจ าหน่ายในตลาดท้องถิ่น และการรับรองมาตรฐานระบบสากลของประเทศต่างๆ มันเหมาะกับแปลง
ใหญ่ๆ เพราะฉะนั้นจึงเกิดระบบรับรองมาตรฐาน PGS (Participatory Guarantee System) หรือระบบการม ี          
ส่วนร่วม โดยใช้เกษตรกรด้วยกันเองเป็นคนรับรอง ซึ่งเหมาะกับเกษตรกรรายย่อยและแปลงเล็กๆ เพ่ือเป็นตัวช่วย   
ในการรับรองผลิตภัณฑ์ แต่เนื่องจากยังมีเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ด้วยวิถีธรรมชาติ จึงยังไม่มีการขอรับรอง
มาตรฐานใดๆ จึงเป็นที่มาของการออกมาตรฐานในระดับจังหวัด หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพ้ืนฐาน 
(Yasothon Basic Organic Standard, Yaso BOS) 
 5) ปัญหาของการท าเกษตรอินทรีย์ที่ยังไม่มีแผนงาน/โครงการในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) ที่ชัดเจน โดยจะขอยกตัวอย่าง กล่าวคือ ระดับต้นน้ า เช่น การลดต้นทุนการผลิต การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาแหล่งน้ า เป็นต้น ระดับกลางน้ า เช่น การรวบรวมผลผลิต การแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรที่มีอยู่จ านวนมาก ซึ่งมีปัญหาความสามารถในการบริหารจัดการ
ภายในของกลุ่ม เกษตรกร เป็นต้น ระดับปลายน้ า เช่น การจัดหาตลาด และการก าหนดราคาที่สอดคล้องกับ
ตลาด เป็นต้น 
 6) ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรอินทรีย์ เพราะมีแต่แรงงานสูงอายุเป็นส่วนใหญ่  
 7) ปัญหาการขาดนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการท าเกษตรอินทรีย์ จึงส่งผลให้เกิดการ
สิ้นเปลืองแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ  

 3. แนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในการเพิ่มรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 วิธีการหรือแนวทางของกระทรวงมหาดไทยในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเพ่ิมรายได้และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงมหาดไทยได้มีหน่วยงานภายใต้ความ
รับผิดชอบที่มีหน้าทีส่นับสนุนการเพ่ิมรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์การตลาด 
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีวิธีการหรือแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในการเพ่ิมรายได้และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็คือ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้น าการขับเคลื่อนการส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับพ้ืนที่ โดยบูรณาการการท างานจากทุกหน่วยงานในรูปแบบเครือข่าย “ประชารัฐ” 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงานจังหวัดทุกจังหวัดและกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแกนหลักในการจัดท าแผนงาน/โครงการด้านเกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบาย แผนงาน และโครงการในระดับต่างๆ อนึ่ง ส าหรับส านักงานจังหวัด ขอให้เป็น
หน่วยงานหลักในการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ภาคเอกชน และห้างสรรพสินค้าในพ้ืนที่ 
เพ่ือเข้ามาร่วมประชุมถึงวิธีการหรือแนวทางการแปรรูปผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ต่างๆ รวมทั้งจัดหาตลาดที่มี



ความต้องการที่ยั่งยืนรองรับ โดยอาจให้องค์การตลาดจัดหาสถานที่ตั้งตลาดในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งหรือทุก
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่นั้น เป็นหน่วยงานสนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ ประกอบกับในปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ลดลง จึงท าให้มีพืชผลทางการเกษตร ทั้งเกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมี
ล้นเกินภายในประเทศ (Over Supply) กระทรวงมหาดไทยจึงต้องบูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เพ่ือร่วมกันส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนด้วย นอกจากข้าวอินทรีย์ โดย
เกษตรกรจะต้องรับรู้ว่า ในช่วงเวลาใด ควรปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใด หรือควรปลูกพืชที่ตลาดมีความต้องการใน
ขณะนั้น ประกอบกับเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ส่งผลให้การดูแลทุกขั้นตอนของ
กระบวนการผลิตนั้น ท าได้ไม่เหมือนก่อน จึงท าให้คุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อไร่ลดลง ซึ่งหากมีนโยบายหรือ
โครงการด้านการส่งเสริม ให้เกิดเกษตรกรรุ่นใหม่มาสืบทอด ก็จะท าให้ภาคการเกษตรที่เป็นต้นน้ าเข้มแข็งขึ้น เป็น
ผลดีต่อกลางน้ า และปลายน้ าต่อไป  
 วิธีการหรือแนวทางของหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเพ่ิมรายได้และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 กรณี ส านักงบประมาณ : ส านักงบประมาณควรจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดท า และ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลให้กับส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปช่วยเหลือเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์  
 กรณี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดขึ้นใหม่ โดยในค าสั่งดังกล่าว 
ได้มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย ได้แก่  ที่ท าการปกครอง
จังหวัด ส านักงานจังหวัด และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด โดยส่วนราชการสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จะใช้กลไกของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด เป็นวิธีการหรือ   
แนวทางการขับเคลื่อนที่ส าคัญในการเพ่ิมรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่   
ที่ดีขึ้น โดยในการประชุมทุกครั้ง จะมีส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วย     
ซึ่งได้มีการร่วมประชุมหารือในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1) การน าเสนอนโยบาย/ข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มอบหมายให้
จังหวัดด าเนินการ ทั้งนี้ นโยบายและข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ก็ได้รับการ
บรรจุเข้าวาระเพ่ือทราบด้วย 

2) การขอความร่วมมือหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่ร่วมอยู่           
ในคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่สอดคล้องกับภารกิจและบทบาท
หน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ เช่น เรื่องงานวิจัยด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เรื่องการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
เรื่องนโยบายตลาดน าการผลิต เรื่องการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่และเรื่องร้องเรียน เรื่องภัยธรรมชาติ 
เรื่องการแจ้งเตือนเหตุการณ์และเตรียมรับสถานการณ์ที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 
 กรณี กระทรวงพาณิชย์ : กระทรวงพาณิชย์ได้มีการน านโยบายการตลาดน าการผลิตมาเป็น
กลไกขับเคลื่อนภาคการเกษตร (เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) ซึ่งที่ผ่านมา ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ประจ าประเทศ
ต่างๆ (เซลล์แมนประเทศ) รายงานความต้องการสินค้าในประเทศนั้นๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้พาณิชย์จังหวัด 
(เซลล์แมนจังหวัด) ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด เพ่ือผลิตสินค้าที่ตรงกับความ
ต้องการของต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของการบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนั้น ส านักงานพาณิชย์จังหวัดได้
ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจากความร่วมมือ
ดังกล่าว ล้วนส่งผลให้เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามล าดับ 
 



 แนวคิด “การตลาดน าการผลิต” เป็นแนวคิดด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตร เพ่ือให้ปริมาณ
ผลผลิตกับความต้องการสินค้าเกษตรเกิดความสมดุลกัน และให้เกษตรกรเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการ นอกจากนั้น ยังเป็นการช่วยวางแผนการผลิตให้กับเกษตรกร       
ช่วยลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรมีตลาดรองรับสินค้าที่แน่นอน ผลผลิตไม่ล้นตลาด รวมทั้งเกษตรกรมีรายได้
และความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น ทั้งนี้ ปัญหาที่พบของการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในห้างสรรพสินค้า ก็คือ 
ผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถควบคุมและประมาณการได้ชัดเจนเหมือนกับผลผลิตจากเกษตรเคมี 
ห้างสรรพสินค้าจึงต้องไปน าสินค้าเกษตรเคมีมาจ าหน่ายให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค จึงส่งผลให้ยอด
จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ลดลงไป โดยวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ ควรให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีการวางแผนการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรร่วมกันว่า ในช่วงเดือนใด ผลผลิตจากเกษตร
อินทรีย์จะออกสู่ตลาดเป็นปริมาณเท่าใด ผลผลิตจากเกษตรเคมีจะออกสู่ตลาดเป็นปริมาณเท่าใด และในขณะนี้    
มีความต้องการผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ และผลผลิตจากเกษตรเคมีคร่าวๆ เป็นปริมาณเท่าใด แล้วสามารถก าหนด
ราคาจ าหน่ายผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ให้กับห้างสรรพสินค้าหรือตลาดต่างๆ ได้หรือไม่ ดังนั้น ถ้ามีการน าเรื่อง 
“การตลาดน าการผลิต” มาบูรณาการร่วมกับ “อาชีพการท าเกษตรอินทรีย์” แล้ว จะมีส่วนช่วยสนับสนุนในการ
เพ่ิมรายได้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 
 1) กระแสสุขภาพ ส่งผลให้ความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมสูงขึ้นมากในประเทศไทยและ
ตลาดโลก 
 2) เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากระยะเริ่มต้นสู่ระยะการพัฒนา            
มากขึ้น และมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการผลิต ส่งผลให้เป็นที่ต้องการของตลาด 
 3) ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนเกษตรอินทรีย์อย่างชัดเจน 
 4) สินค้าเกษตรอินทรีย์ยังมีสัดส่วนน้อย เมื่อเทียบกับความต้องการ การค้า และผลิตภัณฑ์
อาหารของประเทศไทยและตลาดโลก 
 ในขณะเดียวกัน การจัดท าปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเฉพาะ ก็จัดเป็นอีกวิธีการหรือแนวทางหนึ่งในการน า “หลักการตลาดน าการผลิต” มาบูรณาการร่วมกับ “  
อาชีพการท าเกษตรอินทรีย์” เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมรายได้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการจัดท าข้อมูลพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละเดือน
ตลอดปีการเพาะปลูก ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการผลผลิต ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การประเมินสถานการณ์เพ่ือรับมือปัญหาราคาสินค้าล่วงหน้า รวมถึง
เกษตรกรสามารถจัดเตรียมปัจจัยการผลิต และการจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมล่วงหน้าให้สอดคล้องกับฤดูกาล
และสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ส านักงานสถิติจังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานจังหวัด 
และกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคต่างๆ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบ การจัดท าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ระดับจังหวัดในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้ด้วย   
 ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความยากจนเป็นสาเหตุส าคัญที่น าไปสู่ปัญหาต่างๆ ตามมา 
ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้น าแนวคิด           
“การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ” มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก    
เฉียงเหนือ โดยอาศัยเครือข่ายประชารัฐ เป็นการบูรณาการการท างานในลักษณะ “ชุมชนลงมือท า เอกชนร่วม
ขับเคลื่อน และภาครัฐสนับสนุน” ซึ่งปัจจัยส าคัญยิ่งของการท างานในลักษณะดังกล่าวที่ส าคัญ ได้แก่ 
 1) การมีต้นทุนจากคณะกรรมการฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์การท างานในพ้ืนที่ ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมที่น ามาใช้ขับเคลื่อนงานตามกลไกประชารัฐ 
 2) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฯ มีลักษณะเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม เป็นกลไกที่มีความคล่องตัว
เหมือนภาคเอกชน สามารถขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ได้สะดวกและครบห่วงโซ่คุณค่า 



 3) จุดแข็งของประชารัฐ คือ เครือข่ายที่มีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฯ อยู่ทุกจังหวัด จ านวน 
๗๖ บริษัท และมีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) เป็นบริษัทแม่ ซึ่งเป็นจุดรวมของบริษัทเอกชนขนาด
ใหญ่มากกว่า ๒๐ บริษัท สามารถโยกสินค้าในแต่ละจังหวัดที่มีอยู่ ทั้งสินค้าเกษตร และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) น ามาแลกเปลี่ยน หรือขายสินค้าข้ามจังหวัดได้อย่างรวดเร็ว และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
 4) ผลงานที่ปรากฏชัดเจนที่สุด คือ งานด้านการตลาด เป็นการเชื่อมโยงตลาดหลากหลายรูปแบบ 
เช่น ตลาดใหม่ๆ ในจังหวัด หรือตลาดรายจังหวัด  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า แนวคิดประชารัฐและแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก เป็นแนวคิดที่
ใกล้เคียงกัน จึงสามารถส่งเสริมและสนับสนุนคู่ขนานกันไปได้ กล่าวคือ “แนวคิดเศรษฐกิจฐานราก” เป็นแนวคิด
ภาพใหญ่ แต่ “แนวคิดประชารัฐ” เป็นกลไกที่ถูกสร้างข้ึนมา เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา หรือกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้รวดเร็วขึ้น และมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามมา 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

 จากสรุปผลการศึกษาข้างต้น ผู้จัดท าผลงานได้วิเคราะห์และประมวลผลการศึกษาดังกล่าวเป็น
ข้อเสนอแนะ จ านวน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
อินทรีย์ที่ส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งมาตรการด าเนินการสนับสนุนตามแนวทางดังกล่าว และ         
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะต่อบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการบูรณาการและส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 ส่วนที่ 1 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ส าคัญใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งมาตรการด าเนินการสนับสนุนตามแนวทางดังกล่าว 
 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          
มีดังนี ้ 
 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับเปลี่ยนไปสู่การท าเกษตรอินทรีย์       
โดยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการบริหารจัดการน้ าให้มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ า             
ในไร่นา และในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการผลิตสินค้าให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งปรับปรุง
คุณภาพดินให้มีความเหมาะสมกับการท าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร  
 2) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์     
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและมาตรฐานให้ตรงกับความต้องการของตลาด เช่น การพัฒนาข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้ไปสู่สินค้า Premium เพ่ือการส่งออก การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการสร้างแบรนด์ให้เป็น   
ที่รู้จัก เป็นต้น  
 3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนสินค้าตามศักยภาพของพื้นที่ โดยสนับสนุนข้อมูลพ้ืนฐานด้านการ
ผลิตและการตลาด เพ่ือการตัดสินใจปรับเปลี่ยน สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า รวมทั้งปัจจัยที่
จ าเป็น เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนสินค้าตามศักยภาพของพ้ืนที่  
 4) สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรและสหกรณ์ให้เข้มแข็งทั้งในด้านการผลิตและการตลาด 
โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต และ
ช่องทางการตลาด โดยเชื่อมโยงกันระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ สนับสนุนธุรกิจเกษตรผ่านกลไก
สหกรณ์การเกษตรให้สามารถท าธุรกิจร่วมกับเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ 
 
 
 
 
 



 มาตรการด าเนินการสนับสนุนตามแนวทางดังกล่าว มีดังนี้ 
 1) มาตรการด้านการผลิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีข้อจ ากัดด้านระบบชลประทาน มาตรการ
ด้านการผลิต จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบชลประทาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
และการปรับเปลี่ยนการผลิต มาตรการด้านการผลิตที่ส าคัญจึงประกอบด้วย  
   1.1) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  
   (1) กรณีเพาะปลูกในพ้ืนที่เหมาะสม มุ่งเน้นให้เกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรียใ์ห้ได้มาตรฐานเพ่ือการส่งออก และเป็นสินค้าอัตลักษณ ์ 
   (2) กรณีเพาะปลูกในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนการผลิตไปเป็นสินค้าเกษตร
อินทรีย์ทางเลือกอ่ืน เช่น เลี้ยงโค กระบือ โดยปลูกพืชอาหารสัตว์ร่วมด้วย เป็นต้น และสนับสนุนแหล่งเงินทุน
และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า ในการจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปเป็นสินค้าทางเลือกอ่ืน  
   (3) สนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เช่น โครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นต้น  
   (4) สนับสนุนเครื่องจักรกลให้สัมพันธ์กับสินค้าที่ภาครัฐต้องการจะส่งเสริมให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยน     
  1.2) มาตรการสนับสนุนปัจจัยอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนให้การผลิตมีประสิทธิภาพ เช่น โครงสร้าง
พ้ืนฐาน การวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสาร  
   (1) สนับสนุนแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน และรูปแบบการบริหารจัดการ
น้ าที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ โดยภาครัฐร่วมลงทุนกับเกษตรกร  
   (2) ให้องค์ความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสมกับการท าเกษตรอินทรีย์
ตามศักยภาพของพ้ืนที่  
   (3) พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยส าหรับการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
พ้ืนที ่เช่น งานวิจัยพันธุ์พืชที่เหมาะกับดินเค็ม เป็นต้น  
   (4) ภาครัฐร่วมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เช่น 
โรงอบเมล็ดเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิตระหว่างรอการขาย โรงตัดแต่งโคเนื้อ เป็นต้น  
 2) มาตรการด้านการตลาด ประกอบด้วย 
   2.1) มาตรการสนับสนุนการจัดหาตลาดสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ เช่น ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์  
   2.2) มาตรการสนับสนุนและเชื่อมโยงระหว่างตลาดกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร 
เช่น กลุ่มเกษตรกรสินค้าเกษตรอินทรีย์กับโรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น  
   2.3) มาตรการสนับสนุนข้อมลูด้านการตลาด และการท าธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตรกร เช่น 
การค้าชายแดน โดยเชื่อมโยงการค้าสินค้าเกษตร (โคเนื้อ) ระหว่างชายแดนไทยและกัมพูชา หรือช่องทางขาย
สินค้าอัตลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น  
 3) มาตรการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับภาคเกษตร ประกอบด้วย 
   3.1) มาตรการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตาม   
ความต้องการของตลาด และสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง  
   3.2) มาตรการสนับสนุนการสร้างตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์ และให้ได้รับตรารับรองมาตรฐาน 
 
 
 



 ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะต่อบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการบูรณาการและส่งเสริมการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ เพื่อน าไปสู่การเพิ่มรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออก            
เฉียงเหนือ 

  จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน    
6 ท่าน โดยมีจุดเน้นส าคัญคือ ยโสธรโมเดล พบว่า จังหวัดยโสธรมีการพัฒนาเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง และ
ได้ก าหนดต าแหน่งการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และเกษตรกร มีการพัฒนาทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ า เป็นการสร้างความหลากหลายในสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
มีระบบการรับรองมาตรฐานสากล ใช้หลักการตลาดน าการผลิตในการบริหารจัดการสินค้า ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
เพ่ือยกระดับการผลิตสินค้าได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ จังหวัดยโสธรได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ ท าให้สามารถขยายพ้ืนที่การท าเกษตร
อินทรีย์ได้อย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนา ดังนั้น ผู้จัดท า
ผลงานจึงมีข้อเสนอแนะต่อบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการบูรณาการและส่งเสริม การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยหลัก 6 P ดังนี้  
             1) Policy (การก าหนดนโยบาย) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องก าหนดนโยบายด้านเกษตร
อินทรีย์ที่ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการด้านเกษตร
อินทรีย์ (พ.ศ.2560 – 2565) เพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินการด้านเกษตรอินทรีย์ให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลได้ ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยนโยบายที่มีความ
ต่อเนื่อง มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเกษตรกรให้มีรายได้ที่เพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการ
เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า รวมทั้งต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านกลไกของจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบคณะกรรมการ 
คณะท างาน หรือเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการด้าน
เกษตรอินทรีย์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ควรให้กระทรวงมหาดไทย โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส่วนราชการระดับจังหวัดสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สถาบันการศึกษา และกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ร่วมกันจัดท ายุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะ เพ่ือเป็นทิศทาง และกรอบ
แนวทางการด าเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ที่ส าคัญในระดับภาคต่อไป 
           2) People (เกษตรกร) ต้องกล้าปรับเปลี่ยนจากการท าเกษตรทั่วไปหรือเกษตรเคมีมาท าการเกษตร
อินทรีย์ การท าเกษตรอินทรีย์ต้องใช้ความรักและความเอาใจใส่ เกษตรกรจึงต้องมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง เอาใจใส่
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรผู้ท าเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงต้องมีแผนงานหรือโครงการที่สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือรับช่วงการท าเกษตรอินทรีย์จากรุ่นสู่รุ่น และใน
สถานการณป์ัจจุบันนี้ มีปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างกว้างขวางส่งผลให้มีสมุนไพร
หลายชนิดได้รับความนิยม เช่น กระชาย ขิง ข่า ตะไคร้ ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น จึงอยากให้เกษตรกรเพาะปลูก
สมุนไพรเหล่านี้ด้วย โดยปลูกเป็นสมุนไพรอินทรีย์ต้านโควิด 19 ก็จะมีส่วนช่วยสนับสนุนในการเพ่ิมรายได้และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอีกทางหนึ่ง เนื่องจากตลาดทั่วประเทศมีความต้องการสมุนไพรอินทรีย์ เป็นจ านวนมาก          
ในขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็นผู้ที่ให้ความส าคัญ ส่งเสริม และสนับสนุน
การด าเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอาจมอบหมายส่วนราชการในสังกัดไปจัดท าแผนงาน/
โครงการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้งบประมาณจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดหาตลาดระบายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ตลาดประชารัฐ) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดโครงการทริปท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 



           3) Price (การก าหนดราคา) เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรต้องสามารถก าหนดราคาสินค้าเองได้ 
วางแผนการผลิตได้ตามความต้องการของตลาด ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ไม่จ าเป็นต้องก าหนดราคาสูงมาก               
แต่หากสามารถลดต้นทุนการผลิตลงก็เท่ากับเป็นการเพ่ิมราคาสินค้าในตัว นอกจากนี้ ด้านการตลาดของเกษตร 
อินทรีย์ ต้องใช้หลักการตลาดน าการผลิต มีการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน เพ่ือวางแผนการผลิตถึงการตลาด 
ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องจัดท าข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ทุกจังหวัดในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นการจัดท าข้อมูลพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น        
ในแต่ละเดือนตลอดปีการเพาะปลูก ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการ
ผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การประเมินสถานการณ์เพ่ือรับมือปัญหาราคาสินค้าล่วงหน้า 
เกษตรกรสามารถจัดเตรียมปัจจัยการผลิต และการจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมล่วงหน้าให้สอดคล้องกับฤดูกาลและ
สภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ควรใช้กลไกการขับเคลื่อนภาคการเกษตร (เกษตรผลิต พาณิชย์
ตลาด) โดยให้ทูตพาณิชย์ประจ าประเทศต่างๆ (เซลล์แมนประเทศ) รายงานความต้องการสินค้าในประเทศนั้นๆ 
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้พาณิชย์จังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) รวบรวมผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่
ตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ หากจังหวัดใด มีประเด็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคาพืชผล
การเกษตรตกต่ า ขอให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเป็นผู้รวบรวมและประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง               
เพ่ือร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันทีต่อไป 
           4) Promotion (การประชาสัมพันธ์) ต้องมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน รับรู้ถึงประโยชน์ของอาชีพเกษตรอินทรีย์และประโยชน์ของการบริโภค
สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร และร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ให้หันมาบริโภค หรือ
ใช้สินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นวัตถุดิบมากขึ้น ย่อมจะส่งผลให้สินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาที่เพ่ิมขึ้น เกษตรกรก็จะเกิด
แรงจูงใจในการท าอาชีพนี้ รวมทั้งภาครัฐก็จะให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนงาน/โครงการ
ต่างๆ ด้านเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน โดยให้ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านเกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกร แล้วท าการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน 
ส านักงานจังหวัดควรเป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่เชิญหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านเกษตรอินทรีย์ หน่วยงาน       
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เก่ียวข้อง หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฯ 
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านของฝากต่างๆ เพ่ือประชุมหารือร่วมกันถึงแนวทาง 
การพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการผลิต การตลาด และการท าบรรจุภัณฑ์สินค้าต่อไป 
          5) Product (ผลผลิต) การที่เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีรายได้เพ่ิมขึ้น และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากการท าเกษตรอินทรีย์นั้น ผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ต้องได้รับการพัฒนาต่อยอด โดยการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพ่ิม การพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับตลาด
ปลายทาง การเพ่ิมชนิดสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มีความหลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด              
รวมไปถึงนวัตกรรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ นอกจากนั้น ปัญหาเกี่ยวกับสินค้า
เกษตรอินทรีย์ที่พบเห็นได้ชัดเจน คือ ผลผลิตล้นตลาด (Over Supply) โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับ 
จังหวัดนั้น ให้ใช้กลไกของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) เป็นกลไกหลัก         
โดยให้พิจารณาภารกิจการจัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร เสนอในการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) เพ่ือหารือร่วมกันในการมอบหมาย
ภารกิจให้หน่วยงานต่างๆ น าไปปฏิบัติในรูปคณะท างานเฉพาะกิจ (Task Force) ดังนี้ 

5.1 คณะท างานการประสานงานด้านการตลาดหรือหาแหล่งรับซื้อผลผลิต (Demand Side) 
โดยให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรทั้ง 
12 เขต เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันในการประสานขอข้อมูลด้านการตลาดหรือหาแหล่งรับซื้อผลผลิตกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ รวมทั้งให้ประสานกับส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และ



ส านักงานประมงจังหวัด ในเรื่องข้อมูลปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิดว่า มีปัญหาในการขายหรือไม่              
แม้ไม่มีปัญหาการขาย ก็ควรจัดหาตลาดที่มั่นคง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องมีข้อมูลสินค้าเกษตรในจังหวัดที่ครบถ้วน
ชัดเจน ได้แก่ ชนิด ปริมาณผลผลิต และราคา เพ่ือใช้ในการเจรจาเพ่ิมช่องทางตลาดให้แก่เกษตรกร ตัวอย่างเช่น 
ในกรณีการเชื่อมโยงตลาดประชารัฐกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด เพ่ือให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนร่วมกันในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรง แล้วน าไป
จ าหน่ายให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าวไปจ าหน่ายให้กับประชาชน   
ในพ้ืนที่ของตนเอง นอกจากนี้ ในจังหวัดที่มีแหล่งรับซื้อสินค้าที่ส าคัญ เช่น เขตนิคมอุตสาหกรรม ค่ายทหาร 
โรงงาน โดยเฉพาะ Modern Trade เช่น Big C Tesco Lotus จึงควรประสานงานกับหน่วยงานและผู้จัดการ
ห้างร้านต่างๆ ในการเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร โดยอาจท าในรูปแบบ MOU และมีการพาลงไปดู
แปลงเพาะปลูก เพ่ือสร้างความม่ันใจในการรับซื้อผลผลิตกับกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรโดยตรง  

5.2 คณะท างานการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและจัดท าข้อมูลด้านการผลิต (Supply Side) 
โดยให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และส านักงานประมงจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักร่วมกัน 
โดยมีโครงการชลประทานจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และผู้อ านวยการศูนย์/สถานีในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนการผลิต และการจัดท า
ข้อมูลด้านการผลิต (Supply Side) โดยจัดท าแผนการผลิตตามความต้องการของตลาด (Demand Driven) หรือ
ผลิตให้ได้ตามคุณสมบัติที่ผู้รับซื้อก าหนดให้ครอบคลุมกระบวนการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งในกรณีที่ผู้ซื้อ/ตลาด
ต้องการสินค้าเกษตรจ านวนมาก และตกลงท าสัญญารับซื้อระยะยาว อาจสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มท าการ 
เกษตรในรูปวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) หรือใช้เครื่องจักรกล/เครื่องมือทางเทคโนโลยี     
ที่ท าเกษตรแม่นย า เข้ามาใช้ในกลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต  
  5.3 ขอให้น าข้อมูลด้านการผลิตและการตลาด (Supply Side และ Demand Side) จากคณะ 
ท างานทั้ง 2 ชุด น าเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) เพ่ือใช้ประกอบ 
การประเมินสถานการณ์และปัญหาการเกษตรของพ้ืนที่ พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการผลิตทางการเกษตรของพ้ืนที่
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยอาจลดพ้ืนที่ในการ
ท าการเกษตรเชิงเดี่ยวไปท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ หรือไปท าการเกษตรอินทรีย์ หรือลดพ้ืนที่
ในการท าสินค้าเกษตรชนิดเดิมไปผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามความต้องการของตลาด  เพ่ือลดปัญหาสินค้า
เกษตรล้นตลาด เช่น การลดพื้นที่การท านาปรัง ด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือพืชชนิดอ่ืน
ตามความต้องการของตลาด เป็นต้น รวมทั้งควรมีการรวบรวมผลการด าเนินงาน และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
ความส าเร็จจากกรณีตัวอย่างของจังหวัดที่มีการประสานกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพ่ือใช้ตลาดประชารัฐเป็นหน่วยงานสนับสนุนร่วมกันในการรับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรง แล้วน าไปจ าหน่ายให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมารับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตรดังกล่าวไปจ าหน่ายให้กับประชาชนในพ้ืนที่ของตนเอง 
           6) Physical Environment (สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ) แต่ละจังหวัดในภาคตะวันออก            
เฉียงเหนือมีความเหมาะสมด้านสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศต่อการท าเกษตรอินทรีย์ต่างกัน สภาพพ้ืนที่
การท าเกษตรอินทรีย์บางแห่งมีระบบชลประทานที่ใช้น้ าไม่ครอบคลุม จึงต้องอาศัยน้ าฝนและน้ าจากธรรมชาติ     
เป็นหลัก บางพ้ืนที่ขาดแคลนแหล่งน้ า จึงท าเกษตรอินทรีย์ได้เพียงฤดูเดียว ส่งผลให้การใช้พ้ืนที่เพ่ือการท าเกษตร
อินทรีย์ยังไม่เต็มศักยภาพ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาคุณภาพดินเค็มและดินทราย และปัญหาการปลูกพืชไม่เหมาะสม
กับสภาพดิน ท าให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เนื่องจากปัญหา
ดังกล่าวนั้น เป็นปัญหาที่ส าคัญ เร่งด่วน และมีผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้น จึงต้องใช้กลไกของจังหวัดในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยให้โครงการชลประทาน ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการจัดสรรน้ าให้แก่เกษตรกร เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือท าเกษตร โดยมี
หน่วยงานสนับสนุน ทั้งนอกและในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 1) ให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ



สิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นหน่วยงานตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินให้ได้มาตรฐาน
และเหมาะสมกับการท าเกษตรอินทรีย์ 2) ให้สถานีพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานแก้ไขปัญหาคุณภาพดินเค็มและ           
ดินทราย และปัญหาการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับสภาพดิน 3) ให้ส านักงานพลังงานจังหวัด เป็นหน่วยงานส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนในการท าเกษตร เช่น โซล่าเซลล์ กังหันลม เป็นต้น เพ่ือเป็นการลดต้นทุนของเกษตรกร
ในระยะยาวได้อีกทางหนึ่ง 4) ให้ส านักงานจังหวัด หรือกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค สนับสนุนงบประมาณ   
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนที่เกี่ยวข้อง พิจารณาบรรจุแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ที่มี
ส่วนราชการร้องขอ รวมทั้งให้ส านักงานจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัด สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันด าเนิน
โครงการวิจัยเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหว่างเกษตรกรผู้ท าอาชีพเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรผู้ท าอาชีพ
เกษตรเคมี เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า อาชีพเกษตรอินทรีย์หรืออาชีพเกษตรเคมี ประเภทไหนดีกว่ากัน 
เพ่ือที่จะได้เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร ทั้งนี้ 
เนื่องจากส านักงานจังหวัดเป็นศูนย์กลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งมีเครือข่ายการ
บริหารงานในพ้ืนที่ที่กว้างขวาง จึงอาจให้มีหน้าที่ในการประสานการจัดเตรียมข้อมูลในความรับผิดชอบและ
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัด จัดเตรียมสถานที่ และรับผิดชอบงานธุรการทั่วไป 
เป็นต้น 
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