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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี 

กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ส าหรับการศึกษาสภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานีคือ และ เกษตรกรที่ท า
นาข้าวอินทรีย์ ผู้น าชุมชน และกลุ่มผู้บริโภค จ านวน 288 คน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวอินทรีย์ จ านวน 5 
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี มี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ โดยส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางด้านการผลิต 
การตลาดและราคา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ โดยจัดหาปัจจัยการผลิตที่เพียงพอทั้งคุณภาพและปริมาณ พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน  พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตข้าวอินทรีย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยจัดอบรมความรู้ เกี่ยวกับการผลิตข้าว
อินทรีย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตข้าว
อินทรีย์สามารถพ่ึงตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยสร้างปราชญ์ชาวบ้านที่มีสมรรถนะสูง เป็นศูนย์กลางและเครือข่าย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ และปลูกฝังจิตส านึกให้เกษตรกรรู้จักพึ่งพาตนเอง  ผลจากการ
ประเมินยุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานีโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า ด้านความเหมาะสมของ
ยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก  
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Abstract 
The objective of this research was to develop organic rice production strategies in 

Ubon Ratchathani Province. The target groups of this study were 288 organic rice production 
farmers, the community leaders, and the consumers and 5 specialists in organic rice 
production. A questionnaire and an interview form were used as the data collection 
instruments. Percentage, mean, and standard deviation were used for statistical analysis The 
research findings were as follows.The development strategies of organic rice production had 
4 strategic aspects: 1) increasing the planted rice area by promoting the organic rice, 
organizing information  on production, marketing and pricing to develop knowledge for the 
farmers; 2) increasing the efficiency of organic rice production by supplying production 
resources with sufficient quality and quantity, developing water sources and irrigation 
systems, and supporting modern technology for organic rice production; 3) developing 
organic rice production to meet higher quality standards  by providing training involving 
organic rice to meet international standard; and 4) developing organic rice production 
farmers to achieve self-sufficiency and sustainability in organic rice production by developing 
competent local philosophers as centers and networks for technology transferring of organic 
rice production, and creating awareness of the farmers’ self-reliance.  The strategies 
evaluation showed that the organic rice production strategies had the potential for 
consistent accomplishment of propriety at the highest level and the feasibility was at a 
higher level. 
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บทน า 
 

 ในสภาพปัจจุบันการผลิตข้าวอินทรีย์เริ่มเข้ามามี
บทบาทในการท าเกษตรกรรมมากขึ้น เนื่องมาจาก โรคภัย
ไข้เจ็บ ที่เกิดมาจากสารเคมีส่วนใหญ่ ท าให้คนส่วนใหญ่
เริ่มสนใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น หลักการส าคัญ คือ หลีกเลี่ยง
การใช้สารเคมีและสารที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ทาง
เคมี  ทุกชนิดในทุกขั้นตอนการผลิตและเก็บรักษาผลผลิต 
แต่ ให้ ใช้ความอุดมสมบูรณ์ของดินจากอินทรียวัตถุ 
(Organic matter) ในสภาพธรรมชาติ  และเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ของดินด้วยวัสดุอินทรีย์ ในส่วนการปูองกัน
และก าจัดศัตรูพืชใช้แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมการ
ระบาด ใช้ข้าวพันธุ์ต้านทาน วิธีการปลูกและการจัดการ
พืชที่เหมาะสมเพื่อสร้างสมดุลธาตุอาหารในต้นข้าวท าให้
ต้นข้าวมีความแข็งแรง ต้านทานโรคได้ดี ในขณะเดียวกันก็
เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม ท าให้ได้ผลิตผลข้าวที่มี
คุณภาพดี ปลอดภัยจากอันตรายของสารตกค้าง ส่งผลให้

ผู้บริโภคมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นที่นิยม
ในปัจจุบัน (ชนวน, 2550) ทั้งนี้จากงานศึกษาของ 
Worthington (2001) ซึ่งศึกษาเอกสารของงานวิจัย 41 
เรื่อง ที่ศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรทั่วไป 1,240 ชนิด พบว่า คุณค่าทางโภชนาการ
ของผลผลิตเกษตรอินทรีย์สูงกว่าผลผลิตทั่วไปอย่างมี
นัยส าคัญ ซึ่งคาดว่า น่าจะเกิดจาก 2 ปัจจัยส าคัญ คือ 1) 
การปรับปรุงบ ารุงดินในระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งท าให้พืช
เกษตรอินทรีย์มีระบบเมตาโบลิซึมที่ดีกว่า ส่งผลให้ผลผลิต
เกษตรอินทรีย์มีวิตามินซี ธาตุเหล็ก แมกนีเซียม และ
ฟอสฟอรัสที่สูงกว่าผลผลิตที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งมี
ไนเตรทและโลหะหนักตกค้างน้อยกว่า (ไนเตรทเป็น
สารพิษที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริ โภค) และใน
ขณะเดียวกัน ปริมาณโปรตีนในผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไม่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับผลผลิตทั่วไป 2) ผลผลิต
เกษตรอินทรีย์มีปริมาณน้ าในผลผลิตต่ ากว่า (เฉลี่ย 20%) 
ซึ่งท าให้มวลแห้ง (Dry matter) สูงกว่าผลผลิตทั่วไป 
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ส่งผลให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์มีปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ 
ในสัดส่วนที่มากกว่าผลผลิตทั่วไป  แต่การผลิตข้าวอินทรีย์
ให้ได้มาตรฐานนั้น เกษตรกรต้องท าความเข้าใจในหลายๆ 
ด้าน เช่น การผลิตต้องสอดคล้องกับระบบนิเวศเกษตร
ของชุมชน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบอินทรีย์จะ
อยู่ในระดับที่สมบูรณ์ครบถ้วนมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมของเกษตรกรแต่ละรายที่มีแตกต่างกันในด้าน 
ความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในการท าเกษตรอินทรีย์ 
เงินทุน ปัจจัยการผลิตต่างๆ ศักยภาพของพื้นที่ฟาร์ม และ
สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ส่วนการจัดการธาตุพืช
อาหารในแปลงนา ของเกษตรต้องมีการเพิ่มอินทรียวัตถุ
ต่างๆให้แก่ดิน ในด้านการปูองกันก าจัดศัตรูพืชจะเน้น 
กระบวนการปูองกันมากกว่าการก าจัด ซึ่งต้องไม่ส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศของนาข้าว และที่ส าคัญ ต้องมี
มาตรการส าหรับปูองกันการปนเปื้อนจากสารเคมีและ
มลพิษต่างๆ รวมไปถึงการแปรรูปที่ต้องใช้ เฉพาะวิธีทาง
ชีวภาพ และกายภาพเท่านั้น  อย่างไรก็ตามการที่
ผลิตภัณฑ์จะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราเกษตรอินทรีย์นั้น 
ผู้ ผลิตหรือผู้ ประกอบการจะต้องมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการท าเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา
ประมาณ 12-36 เดือน (สุขวิทย์, 2554) นอกจากปัญหา
ของตัวเกษตรกรเองแล้ว ยังพบปัญหาการจัดการกลุ่มไม่
ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากขาดการบันทึกข้อมูลปัจจัยการ
ผลิต ข้อมูลจ านวนผลผลิต และการบริหารจัดการในการ
ควบคุมคุณภาพตลอดจนการจัดการการตลาดแบบพึ่งพา
ผู้อื่น และขบวนการผลิตแบบพึ่งพาปัจจัยการผลิตจาก
แหล่งภายนอกเป็นสาเหตุใหญ่ที่ไม่สามารถควบคุมต้นทุน
การผลิตได้ (สุมาลี, 2556) 
 จั งหวั ดอุบลราชธานีมีพื้ นที่ ปลู กข้ าว รวม 
4,364,108 ไร่ ผลผลิตรวมจ านวน 1,726,280 ตัน 
ผลผลิตเฉลี่ย 395 กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่าผลผลิตรวม 
23,670 ล้านบาท และได้มีแนวนโยบายมุ่งเน้นให้ผลิตข้าว
หอมมะลิที่คุณภาพด้วยระบบการเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ เกษตรอินทรีย์และสร้างมูลค่ า เพิ่ม ให้แก่ข้ าว 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, 2557) ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนายุทธศาสตร์การ
ผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี และประเมินความ
เหมาะสมและโอกาสเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น  
เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับผู้น าชุมชนในการพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรได้ท านา
ข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงการเป็นแหล่ง
ผลิตข้าวอินทรีย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการ

ส่งออก และเป็นการพัฒนาทางการเกษตรอินทรีย์อย่าง
ยั่งยืน 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 

ระยะที่  1 การศึกษาสภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ใน
จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ สังเคราะห์จากเอกสาร ผู้รู้ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
1.2 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวอินทรีย์ด้วยแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง
เกี่ยวกับองค์ประกอบ และแนวทางในการพัฒนาการผลิต
ข้าวอินทรีย์ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
แบบสอบถาม 
1.3 น าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นและผ่านการตรวจสอบ 
ไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต พ่อค้า ผู้น าชุมชน 
และผู้บริโภค รวบรวมแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์สภาพ
การผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี 
ระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ใน
จังหวัดอุบลราชธาน ี  
2.1 น าสารสนเทศที่ได้จากระยะที่ 1 มาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และจัดการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) โดยใช้เกษตรกรผู้ผลิตข้าว
อินทรีย์  และผู้ น าชุ มชน เพื่ อ เป็นแนวทางยกร่ า ง
ยุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี  
2.2 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่าง
แผนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี โดย
ผู้เชี่ยวชาญ  
2.3 พัฒนายุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัด
อุบลราชธานี 
ระยะที่ 3 ประเมินยุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ใน
จังหวัดอุบลราชธานีที่พัฒนาขึ้น 
- ด าเนินการประเมินยุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ใน
จังหวัดอุบลราชธานีด้านความเป็นไปได้ (Feasibility 
Standard)  แ ล ะ ด้ า น ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  ( Propriety 
Standard)  โดยผู้ เชี่ยวชาญด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ 
ก่อนน าไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์การ
ผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานีให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการวิจัย หรือ การพัฒนายุทธศาสตร์การผลิต
ข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้สรุปขั้นตอนดังแสดง
ในภาพที่ 1 ดังนี้ 
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ภาพที่ 1. ขั้นตอนการพัฒนายุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

1. ผลการศึกษาสภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัด
อุบลราชธาน ี  
 1.ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
สภาพข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การผลิต
ข้าวอินทรีย์ยังไม่ได้ตามมาตรฐานสากล เนื่องจากในการ
รับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ในปัจจุบันมีความหลากหลาย
มาก ท าให้เกษตรกรที่ต้องการรับรองมาตรฐานต้องปฏิบัติ
ตามและเสียค่าใช้จ่ายอย่างซ้ าซ้อน และการรับรอง
ดังกล่าวยังให้ขอบเขตที่แตกต่างกัน ซึ่งเกษตรกรยังขาด
ความรู้ความเข้าใจและยังไม่สามารถน ามาปฏิบัติหรือ
แนวทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกษตรกรรายย่อย มีการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ และจ าหน่ายเอง หรืออาจมีการรวมกลุ่ม
ของ เกษตรกรรายย่ อย ในรู ปของสหกรณ์  มี ก า ร

ควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการ ผู้แทนเกษตรกร ที่ท า
หน้าที่ควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ 
รวมถึงการน าผลิตผลข้าวอินทรีย์มาแปรรูปจ าหน่าย 
ส าหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง ตามมาตรฐาน 
Organic Thailand สมาคมหรือสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ 
เกษตรกรจะขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ได้ใน
ราคาสูงกว่าราคาท้องตลาด ในปัจจุบันการตลาดข้าว
อินทรีย์ มีความต้องการซื้อ (Demand) ค่อนข้างสูง ราคา
ขายข้าวอินทรีย์ข้าวเปลือกสูงกว่าข้าวทั่วไปในท้องตลาด 
แต่ปัญหาอยู่ที่ความต้องการขาย (Supply) เกษตรกรไม่
สามารถผลิตข้าวอินทรีย์ได้เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด เมื่อมีการสั่งซื้อในปริมาณมาก ตามระยะเวลาที่
ต่อเนื่อง เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรไม่สามารถผลิตหรือ
เสาะหาผลผลิตข้าวอินทรีย์ ตอบสนองตลาดได้ ท าให้
สูญเสียโอกาส และตลาดค้าข้าวอินทรีย์ นอกจากนี้การ

ระยะที่ 2 พัฒนายุทธศาสตรก์ารผลิตข้าวอนิทรีย์ในจังหวดัอุบลราชธานี  

 

 

 

 

2.3 วางแผน และตรวจสอบความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม ความชัดเจน 
ของการพัฒนายุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ 

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการผลิตขา้วอนิทรีย์ในจังหวดัอุบลราชธาน ี  

 

 

 

 

1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของการผลิตข้าวอินทรีย์จากเอกสาร และ ผู้รู้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.2 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือทราบสภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี 

1.3 เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทราบสภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี 

ระยะที่ 3 ประเมินยุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานีที่พัฒนาขึ้น 

2.1 ร่างกรอบแนวคิด 

2.4 พัฒนายุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี 

ประเมินยุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 (1) ความเหมาะสม 

(2) ความเป็นไปได้ 
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เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยังท าได้ไม่ทั่วถึงผู้บริ โภคทั้งใน 
และต่างประเทศ ท าให้การผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์
ในจังหวัดอุบลราชธานียังไม่ประสบความส าเร็จมาก
เท่าที่ควร 
 2. ผลจากการสัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถาม
ส าหรับเกษตรกรผู้ผลิต พ่อค้า และผู้น าชุมชน ในอ าเภอ
กุดข้าวปุูน อ าเภอเขมราฐ อ าเภอเดชอุดม อ าเภอตระการ
พืชผล อ าเภอนาตาล อ าเภอโพธิ์ไทร อ าเภอพิบูลมังสา
หาร อ าเภอม่วงสามสิบ อ าเภอวารินช าราบ อ าเภอเหล่า
เสือโก้ก และอ าเภอศรีเมืองใหม่ เกี่ยวกับสภาพการผลิต
ข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานีพบว่า สภาพการผลิต
ข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี ค่าเฉลี่ยมากที่สุดมี 2 
ข้อ คือ 1) การการตลาดของข้าวอินทรีย์มีความต้องการ
ซื้อค่อนข้างสูง ( X  = 4.63) 2) การพัฒนาเกี่ยวกับบรรจุ
ภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
( X = 4.54) รองลงมามีค่าเฉลี่ยระดับมาก เช่น เกษตรกร
ยังมีความสับสนในมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ชัดเจน 
( X = 4.47) ในอนาคตจะมีผู้บริโภคข้าวอินทรีย์เพิ่มมาก
ขึ้น ( X  = 4.46) และ ความชัดเจนในขั้นตอนของการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ ( X = 4.45) ในขณะที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ข้อมูลผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี เช่น 
ปริมาณการผลิต ข้าวแต่ละชนิด ยังไม่ชัดเจน ( X  = 
2.15)  
 
2. ผลการพัฒนายุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ใน
จังหวัดอุบลราชธาน ี  
 
 ผลของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT  
Analysis)  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์การ
ผลิตข้าวอินทรีย์ และภายหลังจากการประชุมในการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อ
น าไปสู่กรอบยุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัด
อุบลราชธานี ดังนี้  
 จากภาพยุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ที่ ได้จากการวิเคราะห์ (SWOT 
Analysis) และการสนทนากลุ่ม (Focus group) สามารถ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาได้  4  ประเด็น โดยมี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักและประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน:์ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลาง เครือข่ายใน
การผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานสากล และเกษตรกร
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

พันธกิจ: ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ใน
จังหวัดอุบลราชธานี, ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรมี
ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
อินทรีย์สูงขึ้น, ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพ 
การเพิ่มมูลค่าของสินค้าข้าวอินทรีย์ให้ตรงตามมาตรฐาน 
และส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์มี
ความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 
วัตถุประสงค์หลัก: เกษตรกรสามารถผลิตข้าวอินทรีย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 
การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากการตลาดข้าว
อินทรีย์ในปัจจุบันมีความต้องการซื้อค่อนข้างสูง แต่
เกษตรกรไม่สามารถผลิตข้าวอินทรีย์ได้เพียงพอกับความ
ต้องการของตลาด ประกอบกับการผลิตข้าวแบบใช้
สารเคมีในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้น ส่งผลให้มี
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นซึ่งไม่คุ้มค่ากับราคาขายข้าวใน
ท้องตลาด อีกทั้งยังส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและ
มีผลต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค (กรมการข้าว, 
2555) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวอินทรีย์  การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจาก
การผลิตข้าวอินทรีย์ในปัจจุบันเกษตรกรยังขาดแคลน
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ขาดแคลนปัจจัยการผลิตที่
เพียงพอ รวมถึงขาดความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตข้าวเพื่อลดความ
สูญเสียในระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่งผลิตผล 
ส่งผลให้ปริมาณการผลิตข้าวอินทรีย์ในปัจจุบันขาดความ
ต่อเนื่อง จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตให้มีคุณภาพ 
(นราพันธ์, 2555) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากในปัจจุบันตลาดข้าวอินทรีย์เน้น
เรื่องของคุณภาพมากกว่าปริมาณ ดังนั้นการผลิตข้าว
อินทรีย์ของไทยจึงต้องเร่งรัด 
การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้า ให้มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าประเทศคู่แข่ง อีก
ทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพข้าว
อินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน  (นิพนธ์ และคณะ, 
2555) 
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กรอบยุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.  กรอบยุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตข้าว
อินทรีย์ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน  การก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากส่วนใหญ่เกษตรกรผู้ผลิต
ข้าวอินทรีย์ในปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยค่อนข้างสูง ประกอบกับ
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีสมรรถนะสูงในการผลิตข้าวอินทรีย์ที่
จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจมีจ านวนน้อย และ
หากมีการรวบรวมหรือเผยแพร่ภูมิปัญญาให้กับเกษตรกร
หรือผู้ที่สนใจแบบมีส่วนร่วมและเป็นระบบน่าจะท าให้มี
ผู้สนใจท านาอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น (กรมการข้าว, 2555 ; 
เสงี่ยม, 2553) 
 
3. ผลการประเมินยุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ใน
จังหวัดอุบลราชธานีทีพ่ัฒนาขึ้น 
 
 ผลจากการประเมินยุทธศาสตร์การผลิตข้าว
อินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานีที่พัฒนาขึ้น จากความ
คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความเหมาะสม  และ
ความเป็นไปได้ พบว่า ความเหมาะสมของยุทธศาสตร์การ
ผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.51) โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ ภาพรวม ( X = 4.60) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวอินทรีย์ ภาพรวม ( X = 4.72) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานภาพรวม ( X = 4.40)  และประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 การพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ให้สามารถพึ่ง
ตัวเองได้อย่างยั่งยืน ภาพรวม ( X = 4.32) ส าหรับความ
เป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.43) โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 
ภาพรวม ( X = 4.45) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ ภาพรวม ( X = 4.48) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาพรวม ( X = 4.30) และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตข้าว
อินทรีย์ให้สามารถพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืน ภาพรวม ( X = 
4.36)  

 
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัด
อุบลราชธานี ผู้วิจัยได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้  

พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 
พัฒนาบุคลากรเพื่อถ่ายทอด

ความรูใ้ห้กับเกษตรกร 

พัฒนาระบบบริหารจัดการกระบวนการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ 

เพ่ิมพื้นที่ปลูกและ
ประสิทธิภาพในการผลิต

ข้าวอินทรีย์ 

ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวอินทรีย์ 

แปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ข้าวอินทรีย์ 

สร้างตราสัญลักษณ์สินค้า
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ลดต้นทุนในการผลิต 

ข้าวอินทรีย์ 

ส่งเสริมการบริโภค 

ข้าวอินทรีย์ 

พัฒนาคุณภาพสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับข้าวอินทรีย์ 

ผลในการผลิตข้าวอินทรีย์
มีจ านวนมากขึ้น 

ข้าวอินทรีย์มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง  

โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน 
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 1 .  สภาพการผลิ ตข้ า วอินทรี ย์ ในจั งหวั ด
อุบลราชธานี พบว่า การด าเนินกิจกรรมที่เป็นการผลิต
ข้าวอินทรีย์ยังไม่ได้ตามมาตรฐานต่าง ๆ  เกษตรกรยังขาด
ความรู้ความเข้าใจและยังไม่สามารถน ามาปฏิบัติหรือ
พัฒนาเป็นแนวทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดเก็บ
ข้อมูลการผลิตข้าวอินทรีย์ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถวาง
แผนการผลิตและการตลาดได้ ท าให้เสียโอกาสทางการ
ค้าขายในตลาดข้าวอินทรีย์ เกษตรกรรายย่อย มีการผลิต
ข้าวอินทรีย์และจ าหน่ายเอง 
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการผลิตข้าว
อินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับมากที่สุดใน
ประเด็นเรื่อง การตลาดของข้าวอินทรีย์ มีความต้องการ
ซื้อค่อนข้างสูง และได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
ข้าวอินทรีย์ให้ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
ส่วนในระดับน้อยที่สุด คือ ประเด็นเรื่องการขาดข้อมูล
ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ปริมาณการ
ผลิตข้าวแต่ละชนิด 
 3. จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการ
สนทนากลุ่ม สามารถพัฒนายุทธศาสตร์การผลิตข้ าว
อินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าว
อินทรีย์มีเปูาประสงค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่การปลูกและเพิ่ม
ปริมาณการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมี
กลยุทธ์ดังนี้ คือ ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ โดยเน้นพันธุ์
ข้าวที่ตรงตามความต้องการของตลาด จัดท าข้อมูล
สารสนเทศทางด้านการผลิต การตลาด และราคา เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในการปลูกข้าวอินทรีย์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวอินทรีย์  มีเปูาประสงค์ เพื่อให้เกษตรกร
สามารถผลิตข้าวอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ได้
ปริมาณผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น มีต้นทุนการผลิตที่ต่ าลง โดยมี
กลยุทธ์ดังนี้ คือ จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมและ
เพียงพอให้ทันกับฤดูเพาะปลูก ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึง
ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ พัฒนา
แหล่งน้ าและระบบชลประทาน  รวมถึงเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการผลิตข้าวอินทรีย์  และลดการสูญเสีย
คุณภาพระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการผลิตข้าว
อินทรีย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเปูาประสงค์ 
เพื่อให้ผลผลิตข้าวอินทรีย์ที่เกษตรกรผลิตได้ มีความ
ปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ IFOAM 
หรือเกณฑ์มาตรฐานของผู้รับซื้อ โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ คือ จัด

อบรมความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ตามเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ และแนวทางการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้
ตามมาตรฐาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเกษตรกร
ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน  มี
เปูาประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร มีความ
เข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการผลิตข้าวอินทรีย์มากขึ้น 
สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ คือ สร้างศูนย์กลาง
และเครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ 
พร้อมทั้งปลูกฝังจิตส านึกให้เกษตรกรรู้จักพึ่งพาตนเอง 
พึ่งพาซึ่งกันและกัน  สร้างปราชญ์ชาวบ้านที่มีสมรรถนะ
สูงในการผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
เกษตรกรที่สนใจ สร้างระบบความเชื่อมโยงระหว่าง
เกษตรกร (ต้นน้ า) โรงสีและผู้ประกอบการค้าข้าว และผู้
จ าหน่าย (กลางน้ า) และผู้บริโภค (ปลายน้ า) ในรูปแบบ
ของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  รวมถึงสนับสนุน  เชิดชู 
และประกาศเกียรติคุณเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่
ประสบความส าเร็จ 
 4. การประเมินยุทธศาสตร์การผลิตข้าว
อินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานีที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ 
พิจารณาความเหมาะสมของประเด็นยุทธศาสตร์มีค่าเฉลี่ย
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51) และความเป็นไปได้ของ
ประเด็นยุทธศาสตร์มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก  ( X = 4.43) 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
1. ภาครัฐควรให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ด
พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพการจัดการแหล่งน้ า การขยายคลอง
ส่งน้ าในโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟูาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
การเกษตร  ตลอดจนให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่อง
เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ ตั้งแต่กระบวนการผลิต การ
แปรรูป การเก็บรักษา การตลาด 
2. เกษตรกรรายย่อยที่เหลืออยู่อาจมีบทบาทเปลี่ยนไป 
โดยเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่หรือผู้ประกอบการที่ไม่ได้ท า
หน้าที่เพียงการผลิตข้าวอินทรีย์ แต่มีบทบาทอื่นด้วย ซึ่ง
เกษตรกรกลุ่มนี้จะต้องเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ และสามารถประยุกต์ใช้รวมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
อยา่งเหมาะสม เช่น การควบคุมแมลงศัตรูพืช (น้ าส้มควัน
ไม้ น้ าสกัดจากสะเดาหรือพืชสมุนไพรอื่นๆ) การบริหาร
จัดการผืนนา การจัดท ารายรับรายจ่ายในการผลิตข้าว 
เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตไม่ให้สูงเกินความ
จ าเป็น เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และมีความเข้าใจกลไกการตลาด 
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3. เกษตรกรต้องร่วมมือกันบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกัน
ในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์อย่าง
เป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ด้านการปูองกันก าจัด
ศัตรูและการอารักขาข้าวอินทรีย์ เกษตรกรเกือบทั้งหมด
ยังไม่เข้าใจระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ถูกต้อง ซึ่งห้ามเผา
ตอซัง ฟางข้าว และวัสดุในแปลงนาเมื่อมีโรคระบาด ควร
ใช้วิธีการปูองกันก าจัดแบบผสมผสาน ควรส่งเสริมให้
ความรู้แก่เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
ข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ และควรมีการบริหารจัดการน้ าตั้งแต่
ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า  
4. เกษตรกรควรร่วมมือกับผู้ประกอบการรายย่อย (Sma-
ll enterprise) ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ผูกโยงและสนับสนุน
การผลิตข้าวอินทรีย์ เช่น การท าเมล็ดพันธุ์ข้าว การท าปุ๋ย
อินทรีย์ การแปรรูปข้าว การออกแบบตราสินค้าและท า
บรรจุภัณฑ์เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของตลาดใน
อนาคต 
 

 
เอกสารอ้างอิง 
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