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5. บทคัดย่อ  
การศึ กษ า วิ เค ราะห์  และ พั ฒ นาเค รื อ ข่ ายผู้ ผ ลิ ตแล ะผู้ บ ริ โภ ค พื ช อิน ท รี ย์  พ้ื น ที่ ภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชอินทรีย์  พัฒนาศักยภาพ
การผลิตให้ได้ผลผลิตคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิต ผู้บริโภค และตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยด าเนินการส ารวจแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
นครพนม อุดร หนองบัวล าภู เลย และชัยภูมิ จ านวนรวม 21 แหล่งผลิต ผู้ด าเนินการผลิตเป็นเกษตรกรหรือ
บุคคลธรรมดา 15 แหล่งผลิต เป็นกลุ่มเกษตรกรหรือแหล่งเรียนรู้ 5 แหล่งผลิต เป็นบริษัท 1 แหล่งผลิต ได้
ท าการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือด าเนินการปรับปรุงระบบผลิตในแหล่งผลิต จ านวน 10 แหล่ง พัฒนาระบบการ
ผลิตโดยการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ การใช้วิธีกลและชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น มีการ
เชื่อมโยงการตลาดและประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรน าผลผลิตไปจ าหน่ายในตลาดปลอดภัย ทั้งระดับชุมชน

นางวิมลรัตน์  ด าข า ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
นายจารุพงศ์ ประสพสุข ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
นางสาววิภารัตน์ ด าริเข้มตระกูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย 
นางศิริลักษณ์ พุทธวงศ์ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น 
นางแคทลียา เอกอุ่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 
นางนิยม ไข่มุกข์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
นางสาวสุทธินันท์ ประสาธสุวรรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี 



และระดับจังหวัด โดยมีแปลงที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กรมวิชาการเกษตร จ านวน 16 แหล่ง และเป็น
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน 5 แหล่ง โดยแหล่งที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กรมวิชาการเกษตร 
ได้จัดประชุม เสวนา ให้ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยในปี 2560 
ได้จัดอบรมการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรใน พ้ืนที่ อ าเภอบ้านแฮด และ อ าเภอซ าสูง จังหวัด
ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และอ าเภอผาขาว จังหวัดเลย มีกิจกรรมเพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดน าร่อง โดยมีตัวแทนเกษตรกรผู้ผลิตผักอินทรีย์ ผัก
ปลอดภั ย  ตั วแท น จาก เค รื อ ข่ าย ร้ อ ยแก่ น ส ารสิ น ธุ์  บ ริ ษั ท พ ราน เฟ รซ  คณ ะเกษ ตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ซึ่งในเวทีประชุม ได้มีความตกลงร่วมกันในการร่วมผลิต
พืชในระบบเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ได้จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้จัดท าสื่อ
ออนไลน์ (web site) เพ่ือให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และผู้บริโภค โดยมีที่อยู่ เวป
ไซต์ (URL) คือ www.organicoard3.com ซึ่งภายในเวปไซต์ ประกอบไปด้วย เมนูที่ส าคัญ ได้แก่ นโยบาย
การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ข้อมูลแปลงเกษตร
อินทรีย์ บทความและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการเชื่อมโยงกับคลังข้อมูลของ
กรมวิชาการเกษตร การจัดการดินและปุ๋ย เทคนิควิธีใช้จุลินทรีย์ให้เกิดประโยชน์  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกรและผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น และน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มหรือ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์ต่อไป 

 
6. ค าน า                                  

ปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น เนื่องจากตระหนักถึงพิษภัยของ
สารพิษที่ปนเปื้อนมาในผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งผลผลิตจากการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ก็เป็นที่
ยอมรับว่ามีความปลอดภัยสูงต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ส าหรับประเทศไทยผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่มีจ าหน่ายส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 58) เป็นสินค้าน าเข้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ผักสด เครื่องดื่ม เครื่องปรุงอาหาร และขนม 
แสดงให้เห็นว่าปริมาณและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ผลิตได้ภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการแม้ว่าพ้ืนที่ท าเกษตรอินทรีย์จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม โดยในปี 2555 ประเทศไทยมี
พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 205,386 ไร่ ปริมาณการผลิต 48,578.5 ตัน มูลค่า 1,842.5 ล้านบาท โดยพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น
จาก 55,992ไร่ ในปี 2545 ซึ่งถือว่ามีอัตราการขยายตัวสูงมากถึงร้อยละ 267 และมีพ้ืนที่ผลิตมากเป็นล าดับ
ที่ 55 ของโลก (จาก 164 ประเทศ) คิดเป็นร้อยละ 0.09  ของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ทั่วโลก (234.4 ล้านไร่)   
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกา (วิทูรย์, 2556) ประกอบกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบันและอนาคต
ที่เป็นไปโดยเสรีมีการแข่งขันสูง มีการน ามาตรการด้านสุขอนามัยมาใช้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า  สินค้า
เกษตรอินทรีย์จึงมีศักยภาพในการแข่งขันสูงส าหรับประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญของโลก  
และมีข้อได้เปรียบทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป ระบบการตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติ รวมถึงนโยบายที่สนับสนุนเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและครบวงจร  โดยให้มีการเพ่ิมทั้งพ้ืนที่ 
การตลาด การบริโภค การสร้างมูลค่า และการบริการด้านเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557) 



ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจึงถือเป็นปัจจัยบวกในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กว้างขวางและ
หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

ปัญหาการผลิตสินค้าอินทรีย์ของไทยนอกจากปริมาณและความหลากหลายของชนิดสินค้าไม่
เพียงพอต่อความต้องการแล้ว ยังมีปัญหาในด้านคุณภาพผลผลิตที่ต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ส าหรับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทย การท าเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามวิถีพ้ืนบ้าน ซึ่งยังให้
ผลผลิตต่ าทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากขาดองค์ความรู้โดยเฉพาะในด้านการปรับปรุงบ ารุงดินการ
จัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช และการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชที่เป็นไปตาม
มาตรฐานท าให้การผลิตมีความเสี่ยงสูงเกษตรกรขาดความเชื่อมั่นต่อระบบเกษตรอินทรีย์ เห็นได้จากข้อมูล
ของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 ปี 2556 ในพ้ืนที่ 10 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน มีเกษตรกรขอรับแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ จ านวน 266 แปลง พ้ืนที่ 516 ไร่ ได้การรับรองตาม
มาตรฐานเพียง 71 แปลง พื้นที่ 140 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 27 ของจ านวนที่ขอการรับรอง ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อย
มากเมื่อเทียบกับความต้องการสาเหตุที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเนื่องมาจากกระบวนการผลิตมีความ
เสี่ยงต่อการไม่เป็นอินทรีย์ กล่าวคือมีการใช้ปุ๋ยสารปรับปรุงบ ารุงดิน และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ไม่เป็นไป
ตามระบบเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน (ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3, 2557)  
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมแหล่งผลิตและผลผลิตพืชอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน จึงต้องมีการทดสอบและพัฒนา
เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารและการจัดการศัตรูพืชในการผลิตพืชผักอินทรีย์ที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
รวมถึงการศึกษาการผลิต วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคอย่างเป็นระบบ เพ่ือวางแผนพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทาง
การเกษตร นอกจากนี้ยังต้องมีการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พัฒนา
ตลาดทางเลือกที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เพ่ือให้ระบบการผลิตพืชอินทรีย์มีความ
เข้มแข็ง 

 
7. วิธีด าเนินการ                           

- อุปกรณ์   - 
- วิธีการ 

 เป็นการศึกษาข้อมูลแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพ่ือรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐาน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการผลิตพืชอินทรีย์ในแต่ละแหล่งผลิต เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แล้วจัดท าฐานข้อมูลผู้ผลิตและ
สร้างเครือข่ายผู้ผลิต นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความต้องการของผู้บริโภค การรณรงค์ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
สินค้าในระบบเกษตรอินทรีย์ และจัดตั้งเครือข่ายผู้บริโภค สร้างช่องทางสื่อสารระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค 
กระตุ้นให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยสร้างตลาดทางเลือกที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค เพ่ือให้ระบบการผลิตพืชอินทรีย์มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

1) รวบรวมข้อมูลเกษตรกร แหล่งผลิต ชนิดพืช เทคโนโลยีการผลิต และสถานภาพการรับรองมาตรฐาน  
2) จัดท าฐานข้อมูลแปลงเกษตรอินทรีย์  



3) เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร กระตุ้นและสร้างจิตส านึกที่ดีต่อการรวมกลุ่ม เพ่ือ
สร้างเครือข่ายผู้ผลิตพืชอินทรีย์  

4) วางแผนการพัฒนาระบบการผลิต ตามศักยภาพ บริบทของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ โดยน า
สภาวะปัญหาและเป้าหมายที่เกษตรกรมีร่วมกัน มาก าหนดเป็นประเด็นการพัฒนา 

5) จัดท าฐานข้อมูลแปลงเกษตรอินทรีย์ลงในระบบออนไลน์  
 
- เวลาและสถานที่     ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560    
                           ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3   
                           แปลงเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เลย นครพนม อุดรธานี หนองบัวล าภู  
                           กาฬสินธุ์ ชัยภูม ิ

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. ผลการส ารวจและวิเคราะห์แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
  ได้ด าเนินการส ารวจแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (ภาพที่ 1) ในพ้ืนที่ 7 จังหวัด  ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
นครพนม อุดรธานี หนองบัวล าภู เลย และชัยภูมิ จ านวนรวม 21 แหล่งผลิต ดังนี้ 
1) นางชลิดา ศาสตรรุจิ (สวนออร์กานิกา)  
  สถานที่ตั้ง  ต าบลบ้านค้อ อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่ผลิต รวม 3 ไร่  
 ชนิดพืช/สัตว์ ที่ผลิต ได้แก่ สลัด คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดหัว แครอท ขึ้นฉ่าย ผักชีหอม มะเขือเทศ ผักโขม 

ถั่วฝักยาว แตงกวา กระเจี้ยบแดง    
 ระดับการรับรอง  ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย 
2) แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โครงการ 1 ไร่ 1 แสน 
 สถานที่ตัง้  อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  พื้นที่ผลิต รวม 1 ไร่ 
    ชนิดพืช/สัตว์ ที่ผลิต ผักพ้ืนบ้าน พริก มะเขือ กล้วย หมู ปลา  
 ระดับการรับรอง  อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
3) แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 สถานที่ตั้ง  อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น   โครงการ 1 ไร่ 1 แสน พ้ืนที่ผลิต รวม 1 ไร่ 
 ชนิดพืช/สัตว์ ที่ผลิต ได้แก่ มะพร้าว แก้วมังกร ปลา  
 ระดับการรับรอง  รับรองมาตรฐานโดยชุมชน 
4) กลุ่มผลิตผักปลอดภัยต าบลโคกส าราญ  
 สถานที่ตั้ง  ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น พ้ืนทีผ่ลิตรวม 20 ไร่ 
 ชนิดพืช/สัตว์ ที่ผลิต ได้แก่ ผักผสมผสาน พืชผักตระกูลกะหล่ า ขจร พริก มะเขือ หอมแบ่ง แตงกวา 

ถั่วฝักยาว มะละกอ มะนาว   
 ระดับการรับรอง  มาตรฐานอินทรีย์วิถชีุมชน และอยู่ในระยะปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
5) กลุ่มสันติอโศก  
 สถานที่ตั้ง  อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม   



 ชนิดพืช/สัตว์ ที่ผลิต ได้แก่ พืชผักผสมผสาน แตงกวา แตงโม ถั่วฝักยาว พริก มะเขือ ดอกเห็ด ก้อนเชื้อ
เห็ด และดอกเห็ดสด 

 ระดับการรับรอง  มาตรฐานอินทรีย์วิถชีุมชน (สันติโศก)  
6) ฟาร์มตัวอย่างหนองปลาค้อเฒ่า  
 สถานที่ตั้ง บ้านโพนทา ต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  

 ชนิดพืช/สัตว์ ที่ผลิต ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักชีหอม มะเขือเทศ แตงกวา  
 ระดับการรับรอง  รับรองเกษตรปลอดภัยด้วยตัวเอง ชุมชนเชื่อถือ 
7) นายวินิจ ถิตย์ผาด (สวนจารุวรรณ)    
 สถานที่ตั้ง ต าบลภูปอ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  

 ชนิดพืช/สัตว์ ที่ผลิต ได้แก่ สลัด  ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิ 
 ระดับการรับรอง  ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย และ IFOAM 
8) นายภานุพงศ์ เร่งรัดกิจ (ไร่ภูแสงทอง) 

 สถานที่ตั้ง ต าบลภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
 ชนิดพืช/สัตว์ ที่ผลิต ได้แก่ พืชผักผสมผสาน พืชตระกูลกะหล่ า แครอท พริก มะเขือเปราะ 

 ระดับการรับรอง  ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย  
9) นางสาวศศิกุล  อ่อนเฉวียง 

สถานที่ตั้ง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
 ชนิดพืช/สัตว์ ที่ผลิต ได้แก่ กล้วย และพืชผักผสมผสาน 

 ระดับการรับรอง  ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย  
10)  นายวัลลภ จันดาเบ้า  

 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 16 ต าบลเชยีงยืน อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 ชนิดพืช/สัตว์ ที่ผลิต ได้แก่ ถั่วเขียว ข่า มะพร้าว ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ไผ่จิมซุง ข้าว

เหนียวแดง และข้าวหน่วยเขือ 
 ระดับการรับรอง  ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย  
11) นางสาวอารยา ศรีจารนัย  

 สถานที่ตั้ง 172 หมู่ที ่6 ต าบลกุดสระ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 ชนิดพืช/สัตว์ ที่ผลิต ได้แก่ เห็ดขอนขาว  เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหัวลิง  และพริกขี้หนู 
 ระดับการรับรอง  ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย  

12) นางสาวน้ าค้าง กาลวิบูลย์  
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 ชนิดพืช/สัตว์ ที่ผลิต ได้แก่ กระชาย ขม้ินชัน ใบเตย ไพล กล้วยน้ าว้า มะเฟือง อะโวกาโด ผักหวานป่า 
หม่อน ย่านาง 

 ระดับการรับรอง  ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย  
13) นางสาวน้ าค้าง กาลวิบูลย์  
 สถานที่ตั้ง 234 หมู่ที ่14 ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  



 
 ชนิดพืช/สัตว์ ที่ผลิต ได้แก่ ถั่วเหลือง ตะไคร้  ข้าวสังข์หยด  มะม่วง  

 ระดับการรับรอง  ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย  
14) นางสาวน้ าค้าง กาลวิบูลย์  

 สถานที่ตั้ง 688 หมู่ที ่3 ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 ชนิดพืช/สัตว์ ที่ผลิต ได้แก่ ข่า  มะขามเปรี้ยว มะเฟือง มะเขือพวง หม่อน มะกรูด ข้าวขาวดอกมะลิ 105 

ข้าวเหนียวด า มะม่วงแก้ว ข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ 
 ระดับการรับรอง  ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย  

15) นายจิรัฐถิติกาล โพธิผล 
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 ชนิดพืช/สัตว์ ที่ผลิต ได้แก่ ถั่วดาวอินคา 
 ระดับการรับรอง  ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย  

16) บริษัท เซนด้า กรีน เอ็นเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จ ากัด 
 สถานที่ตั้ง 125 หมู่ที ่6 ต าบลอูบมุง  อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  

 ชนิดพืช/สัตว์ ที่ผลิต ได้แก่ ถั่วดาวอินคา 
 ระดับการรับรอง  ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย  

17) นายบัวพันธุ์ บุญอาจ   
 สถานที่ตั้ง 66/2 หมู่ 4 ต าบลด่านช้าง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  
 ชนิดพืช/สัตว์ ที่ผลิต ได้แก่ ปลูกพืชแบบผสมผสาน ได้แก่ ผักหวาน กล้วย ไผ่ ข่า มะละกอ มะพร้าว 
บวบ พืชตระกูลกะหล่ า ตะไคร้ ใบกระเพรา น้อยหน่า มะเขือเทศ 

 ระดับการรับรอง  ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย  
18) นางสาวศศิกุล  อ่อนเฉวียง  

สถานที่ตั้ง ต าบลภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
 ชนิดพืช/สัตว์ ที่ผลิต ได้แก่ ปลูกพืชแบบผสมผสาน ได้แก่ ผักหวาน กล้วย ไผ่ ข่า มะละกอ มะพร้าว 
บวบ พืชตระกูลกะหล่ า ตะไคร้ ใบกระเพรา น้อยหน่า มะเขือเทศ 

 ระดับการรับรอง  ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย  
19) นางพัชรินทร์ วรรณสุทธิ์ 

สถานที่ตั้ง ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
 ชนิดพืช/สัตว์ ที่ผลิต ได้แก่ ปลูกพืชผักผสมผสาน ได้แก่ พืชผักตระกูลกะหล่ า วอเตอร์เครส กล้วย 
มะละกอ ข้าว  

 ระดับการรับรอง  ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย  
20) นางสาวจักรวิดา แก้วศิริ 

สถานที่ตั้ง ต าบลนาอาน อ าเภอเมือง จังหวัดเลย  
 ชนิดพืช/สัตว์ ที่ผลิต ได้แก่ ปลูกพืชผักผสมผสาน ได้แก่ ผักสลัด กล้วย ส้ม และไผ่ 



 ระดับการรับรอง  ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย  
21) นางสาวพรณัช เฉลิมศรี  

สถานที่ตั้ง ต าบลนาด้วง  อ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย   
 ชนิดพืช/สัตว์ ที่ผลิต ได้แก่ ปลูกพืชผักผสมผสาน ได้แก่ ผักสลัด แครอท ลิ้นจี่ ชมพู่ ส้มโอ ล าไย และ
แก้วมังกร 

 ระดับการรับรอง  ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย  

  

  
ภาพที่ 1 แปลงผลิตพืชอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

  ได้วิเคราะห์ระบบผลิตพืชอินทรีย์ของแหล่งผลิต โดยใช้เครื่องมือคือ การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงระบบผลิต จ านวน 10 แหล่งผลิต โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของ
แต่ละแหล่งผลิต (ตารางที่ 1) ซึ่งต้องด าเนินการเสริมจุดอ่อน ก าจัดอุปสรรค และใช้จุดแข็งและโอกาสในการ
พัฒนาระบบการผลิตตามความเหมาะสมของแต่ละแหล่งผลิตต่อไป โดยได้วางแนวทางการพัฒนาเบื้องต้นไว้
ดังนี้คือ ในแหล่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว จะเน้นการวางแผนพัฒนาระบบการผลิตเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิต คุณภาพ ลดความเสียหายและลดต้นทุน นอกจากนี้ยังต้องเชื่อมโยงการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
ส่วนแปลงที่ยังไม่ผ่านมาตรฐาน จะให้เข้าร่วมการประชุม เสวนา ให้ความรู้และสร้างทีมเกษตรกร ระยะ
ปรับเปลี่ยนสู่การผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยมีแปลงที่ผ่านมาตรฐานเป็นแหล่งศึกษา และเป็นพ่ีเลี้ยง  

 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ SWOT แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

แหล่งผลิต จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
1. นางชลิดา ศาสตรรุจ ิ

(สวนออร์กานิกา) 
มีเงินทุนสูง มีศักยภาพด้านการ
บริหารตลาด มีตราสญัลักษณ์

ดินขาดความอดุมสมบูรณ์ 
เป็นดินทรายปนกรวด ขาด

สามารถเพิ่มพื้นท่ีปลูก
ได้หากมีแหล่งน้ า มี

ก าลังการผลิตยังไม่
มาก ประสพภัยแล้ง 



สินค้า มีจติส านึกต่อมาตรฐาน
สินค้าอินทรีย์ชัดเจน มีความรู้
เรื่องเกษตรอินทรยี์ และ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆอยูเ่สมอ 

แหล่งน้ าท่ีเพียงพอ (รอ
ระบบน้ าประปา) ใช้แรงงาน
ที่จ้างรายเดือน (ต้นทุนการ
ผลิตสูง) 

ตลาดรองรับมาก มีกลุ่ม
ลูกค้าเฉพาะ 
 

2. แหล่งเรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ โครงการ 1 
ไร่ 1 แสน 

เกษตรต าบลให้การสนับสนุน  
มีพื้นท่ีและแหล่งน้ าเพียงพอ มี
ตลาดพืชปลอดภัยในชุมชน 
สามารถผลิตปุ๋ยหมักใช้เองได ้

ชนิดพืชยังไม่หลากหลาย  
ปริมาณไมเ่พียงพอต่อความ
ต้องการ ยังไมไ่ด้รับรอง
มาตรฐานอินทรยี์ประเทศ
ไทย 

สามารถเพิ่มความ
หลากหลายของพืชใน
แปลงผลติ โดยเฉพาะ
พืชผัก   

ก าลังการผลิตยังไม่
มาก แรงงานมีจ ากัด 
(2 แรง/พื้นที่ 1 ไร่) 
 

3. แหล่งเรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรมีความมุ่งมั่น เกษตร
ต าบลให้การสนับสนุน  มี
ตลาดพืชปลอดภัยในชุมชน 
ผลิตปุ๋ยใช้เองได ้

ชนิดพืชยังไม่ หลากหลาย  
พื้นที่ผลิตมจี ากัด   
ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน
อินทรีย์ประเทศไทย 

สามารถเพิ่มชนิดพืช
และปรมิาณผลผลิต 
สามารถปรับระบบ
การผลิตและขอการ
รับรองมาตรฐาน
อินทรีย์ประเทศไทย  

แปลงข้างเคียงผลิต
พืชโดยใช้สารเคม ี

4. กลุ่มผลิตผัก
ปลอดภัยต าบลโคก
ส าราญ 

เกษตรกรมีกฎเกณฑร์่วมกันใน
การห้ามใช้สารเคมี มีพ่อค้ามา
ซื้อผลผลติในแปลง ผลิตปุ๋ยหมัก
ใช้เองทั้งปุ๋ยหมักแห้ง ปุ๋ยหมักน้ า 
ผลิตชีวภณัฑ์ใช้เอง (ไตรโคเดอร์
มา บีที ไส้เดือนฝอย) 

ยังมีการใช้ปุ๋ยเคมีอยู่บา้ง
ในช่วงอนุบาลต้นกล้า 

มีศักยภาพท่ีจะผลิต
พืชในระบบอินทรีย์ได้ 
อยู่ระหว่าง การ
ปรับเปลีย่น แต่มี
ตลาดรองรับผลผลิต
หลายแห่ง  

ขาดแรงงานวัยหนุ่ม
สาว 

5. กลุ่มสันติอโศก มีกิจกรรมหลากหลาย  
มีเทคโนโลยีการผลิตของตนเอง
สินค้าหลากหลาย  
มีสมาชิกและแรงงานเพียงพอ 
มี ระบบบริห ารจั ดการที่ ดี 
พึ่งพาตนเองเป็นส่วนใหญ่  
มีพื้นท่ีเพียงพอต่อการผลิต 

ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน
อินทรีย์ประเทศไทย 
รับเทคโนโลยีจากภายนอก
ได้จ ากดั มีความเชื่อเฉพาะ
กลุ่ม 
 

สามารถสรา้งช่องทาง
ตลาดเพิ่มเติมได ้

มีแนวคิดทีไ่มเ่น้นผล
ก าไร 

6. ฟาร์มตัวอย่าง
หนองปลาค้อเฒ่า 

มีกิจกรรมหลากหลาย  มี
หน่วยงานราชการสนบัสนุน
หลายหน่วยงาน มรีะบบสมาชิก
และการจ้างงาน เด่นด้านการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน มีพื้นท่ี
เพียงพอ มีแหล่งน้ าเพียงพอ มี
ตลาดเฉพาะ ผูบ้ริโภคเช่ือถือใน
ด้านความปลอดภยัของสินค้า  

ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ประเทศ
ไทย  ไม่มีแผนการผลิตพืช
และการบริหารศัตรูพืชที่
เหมาะสม  
 

สามารถเพิ่มปรมิาณ
และคณุภาพของพืชได้ 
ขอรับรองมาตรฐาน
การผลิตพืชไดเ้พื่อเพ่ิม
ความน่าเชื่อถือใน
ตลาดนอกท้องถิ่น 
พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้  
 

มีแนวคิดที่ไมเ่น้น
ก าไรมากนัก 
เนื่องจากมีค่าแรง
รายวันทิศทางการ
พัฒนาขึ้นอยู่กับ
ผู้จัดการฟาร์ม 
 

7. นายวินิจ ถิตย์ผาด 
(สวนจารุวรรณ)    

มีพื้นท่ีและแหล่งน้ าเพียงพอ 
ได้รับรองมาตรฐานอินทรีย์

ชนิดพืชยังไม่หลากหลาย  
ปริมาณไมเ่พียงพอต่อ

สามารถเพิ่มชนิดพืช
ปลูกในแปลงผลิตได้  

ขาดแคลนแรงงาน  
 



ประเทศไทย และ IFOAM ความต้องการของตลาด มีตลาดหลากหลาย  
มีชื่อเสียง 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ SWOT แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ต่อ) 

แหล่งผลิต จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
     
8. นายภานุพงศ์ เร่งรัด

กิจ (ไร่ภูแสงทอง) 
มีพื้นท่ีและแหล่งน้ าเพียงพอ 
ได้รับรองมาตรฐานอินทรีย์
ประเทศไทย มีการวางระบบ
บริหารจดัการทีด่ี มีแนวกันชน 
มีการเลี้ยงสตัว์เพื่อใช้มูลสตัว์
ท าปุ๋ยหมัก มีการเตรียมน้ า
หมักสมุนไพรเพื่อป้องกัน
ก าจัดโรคและแมลงศตัรูพืช 

- มีโอกาสแปรรูป
ผลผลติได ้
มีการบรรจุหีบห่อท่ีดี 
มีโอกาสกว้างทาง
การตลาด 

- 

9. นางสาวพรณัช เฉลมิ
ศร ี

พื้นที่เหมาะสม น้ าสะอาดและ
เพียงพอ เลี้ยงไสเ้ดือนเพื่อใช้
มูลท าปุ๋ยหมัก มีน้ าหมัก
สมุนไพรเพื่อป้องกันก าจัดโรค
และแมลงศัตรูพืช 

บางฤดูผลผลติออกมาก 
จ าหน่ายผลผลิตไม่ทัน ยัง

ขาดการแปรรูป 

พัฒนาเป็นแหล่งศึกษา
ดูงานหรือเกษตรเชิง
ท่องเที่ยวได ้
 

ตลาดในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงยังมีน้อย 

10.นางพัชรินทร์ วรรณ
สุทธ์ิ 

ดินดี น้ าเพียงพอ ปลุกพืชได้
ตลอดปี  

ต้องเสริมแนวกันชนด้านที่
ติดกับนาข้าวของเพื่ อน
บ้าน และยังผลิตพืชได้ใน
ปริมาณจ ากัด แรงงานมี
น้อย 

สามารถเพิ่มปรมิาณ
และความหลากหลาย
ของพืชที่ผลิต ใช้
ระบบการปลูกพืช 
และเครื่องมือทุ่นแรง
เข้ามาช่วยเพื่อลดการ
ใช้แรงงาน 

ต้องน าผลผลติไป
จ าหน่ายในตลาดที่
อยู่ห่างไกล 

 ในปี 2560 ได้ท าการส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติมในจังหวัดอุดรธานี มีแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ในระบบอยู่จ านวน 9 
แหล่งผลิต (ตารางที่ 2) ซึ่งเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ในจังหวัดอุดร ได้รับการสนับสนุนจากภาคราชการ เอกชน 
และผู้บริโภคในจังหวัดเป็นอย่างดี เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ มีการวางนโยบายสนับสนุนให้เกิดตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ผลิตพืชอินทรีย์เองก็มีความตื่นตัวในการผลิตและบริหารจัดการที่ดี เช่น ใน
ฟาร์มเห็ด มีการจ าหน่ายก้อนเห็ด จ าหน่ายผลผลิตสด และแปรรูปเป็น น้ าต้มเห็ดรวม คุกกี้เห็ด เห็ดแผ่น เห็ดผง 
เป็นต้น ส่วนในแปลงข้าวอินทรีย์ เกษตรกรบางราย มีการท าโฮมเสตย์ ให้ผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติมาพักผ่อน 
และร่วมกิจกรรมการท านาในฟาร์ม มีการท าชาใบข้าว ข้าวกล้อง ข้าวฮาง เป็นต้น   

 

 

 



 
  

  

  
ภาพที่ 2 ผลผลิตจากแปลงเกษตรอินทรีย ์

2. เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ 
 ได้ด าเนินการประชุมเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายพืชอินทรีย์ มีการจัดประชุมย่อยของเครือข่ายผู้ผลิตผู้
จ าหน่ายพืชอินทรีย์ จังหวัดขอนแก่น ผู้ร่วมประชุมประกอบ ตัวแทนเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยแบบผสมผสาน 
10 ราย  ตัวแทนเกษตรกรผู้ผลิตผักกาดหัวปลอดภัย 3 ราย ตัวแทนจากเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์ 2 ราย 
ตัวแทนจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ราย เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร 6 ราย ซึ่งในเวที
ประชุม ได้มีความตกลงร่วมกันในการร่วมผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยจะมีเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์ 
และ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับซื้อผัก โดยจะร่วมกันวางแผนการผลิต การจ าหน่ายตั้งแต่ เดือน
กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีการพบปะระหว่างผู้ประกอบการจ าหน่ายพืชอินทรีย์และกลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตผัก เพ่ือหาแนวทางร่วมในการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของผู้ประกอบการ โดย
มีพ้ืนที่อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เป็นพ้ืนที่น าร่อง ในปี 2560 พ้ืนที่อ าเภอบ้านแฮด ได้ถูกเลื อกให้เป็น
พ้ืนที่ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ โดยการท างานบูรณาการกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น  

3. เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกร 
  การเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมการผลิตพืชอินทรีย์โดยใช้จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืชและกระตุ้นให้เกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตพืชปลอดภัยในระบบอ่ืนปรับเปลี่ยนสู่การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยในไตรมาสที่ 4 
ของปี 2560 ด าเนินการใน 4 พื้นที่ (ภาพที่ 3) ได้แก่ อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ผู้เข้า
อบรม 40 ราย อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม 3 ครั้ง ผู้เข้าอบรมรวม 60 ราย อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ผู้เข้าอบรม 40 ราย อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ผู้เข้าอบรมรวม 75 



ราย  ซึ่งการร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างเกษตรกรจะท าให้เห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่ม ซึ่งจะ
เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดกลุ่มผลิตพืชอินทรีย์เพ่ิมข้ึนในอนาคต 

 

  

  
ภาพที่ 3 การอบรมการผลิตจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช 

 
4. จดัท าฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์  

ได้จัดท าสื่อออนไลน์ (web site) เพ่ือให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และ
ผู้บริโภค โดยมีที่อยู่เวปไซต์ (URL) คือ www.organicoard3.com ซึ่งภายในเวปไซต์ (ภาพที่ 4) ประกอบไป
ด้วย ส่วนต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ 

เมนูหลักที่ 1 นโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ซึ่งรวบรวมนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ และผลการ
ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ 

เมนูหลักที่ 2 ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย รายชื่อเกษตรกร ที่อยู่ ที่ตั้งแปลง ชนิดพืชที่ผ่าน
การรับรอง วันรับรองและวันหมดอายุ ตลอดไปถุงเบอร์โทรติดต่อของเกษตรกร 

เมนูหลักที่ 3 ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้รวบรวมภาพกิจกรรมของฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียง เหนือ ตลอดไปถึงข้อมูลการจัดการแปลง การจัดการผลผลิต  

เมนูหลักที่ 4 บทความและผลงานวิจัย ประกอบด้วย บทความและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
เกษตรอินทรีย์ รวมถึงการเชื่อมโยงกับคลังข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร  

เมนูรองท่ี 1 ข่าวสารกรมวิชาการเกษตร น าเสนอข่าวความเคลื่อนไหวของกรมวิชาการเกษตร 
เมนูรองท่ี 2 การเกษตรยุค 4.0 น าเสนอมุมมองและหลักการท าการเกษตรยุคใหม่  
เมนูรองที่ 3 เทคนิคการผลิตพืชอินทรีย์ น าเสนอเทคนิคการผลิตพืชหลากหลายรูปแบบทั้งจากใน

ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเปิดมุมมองด้านการเกษตรให้กว้างขึ้น 



เมนูรองที่ 4 ดินและปุ๋ย น าเสนอวิธีการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือทดแทนการใช้
ปุ๋ยเคม ี

เมนูรองท่ี 5 จุลินทรีย์มีประโยชน์  น าเสนอมิติที่หลากหลายในการใช้จุลินทรีย์ เช่น จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ใช้
ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช จุลินทรีย์ PGPR และจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมภูมิต้านทานให้แก่พืช  

เมนูรองที่ 6 แนะน าแปลงเกษตรอินทรีย์ เป็นเมนูที่จะท าให้เกษตรกรหน้าใหม่ๆ ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
เนื่องจากเกษตรกรสามารถส่งข้อมูลมายัง สวพ.3 เพ่ือให้ปรับปรุงหรือ upload ข้อมูลของเกษตรกรขึ้นบนเวป
ไซต์ได้เรื่อยๆ  

 
ภาพที่ 4 เวปไซต์เกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษา วิ เคราะห์  และพัฒ นาเครือข่ ายผู้ ผลิ ตและผู้ บ ริ โภคพืช อิน ทรีย์  พ้ื นที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในพ้ืนที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครพนม อุดร หนองบัวล าภู เลย 
และชัยภูมิ จ านวนรวม 21 แหล่งผลิต ผู้ด าเนินการผลิตเป็นเกษตรกรหรือบุคคลธรรมดา 15 แหล่งผลิต เป็นกลุ่ม
เกษตรกรหรือแหล่งเรียนรู้ 5 แหล่งผลิต เป็นบริษัท 1 แหล่งผลิต ได้ท าการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงระบบผลิตในแหล่งผลิต จ านวน 10 แหล่ง ซึ่งได้วางแผนพัฒนาระบบการผลิตร่วมกับเกษตรกรเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต คุณภาพ ลดความเสียหายและลดต้นทุน โดยการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ การใช้วิธีกลและชีว
ภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องเชื่อมโยงการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยผลักดันส่งเสริม
ให้เกษตรกรน าผลผลิตไปจ าหน่ายในตลาดปลอดภัย เช่น ตลาดนัดในชุมชน ตลาดนัดโรงพยาบาล และตลาดสี
เขียว โดยมีแปลงที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กรมวิชาการเกษตร จ านวน 16 แหล่ง และเป็นมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์วิถีชุมชน 5 แหล่ง โดยแหล่งที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กรมวิชาการเกษตร ได้จัดประชุม เสวนา 
ให้ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยในปี 2560 ได้จัดอบรมการผลิตและ
ใช้ชีวภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ อ าเภอบ้านแฮด และ อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
และอ าเภอผาขาว จังหวัดเลย ซึ่งปัจจุบันเป็นกลุ่มเกษตรกรที่สามารถผลิตชีวภัณฑ์ได้อย่างน้อย 3 ชนิด ในส่วน
ของกิจกรรมเพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ ได้ด าเนินการประชุมเครือข่ายผู้ผลิ ตและผู้



จ าหน่ายพืชอินทรีย์ มีการจัดประชุมย่อยของเครือข่ายผู้ผลิตผู้จ าหน่ายพืชอินทรีย์ จังหวัดขอนแก่น  เป็นจังหวัด
น าร่อง ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนเกษตรกรผู้ผลิตผักอินทรีย์ ผักปลอดภัย ตัวแทนจากเครือข่ายร้อยแก่น
สารสินธุ์ บริษัทพรานเฟรซ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ซึ่งในเวที
ประชุม ได้มีความตกลงร่วมกันในการร่วมผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ อีกส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน คือการ
จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้จัดท าสื่อออนไลน์ (web site) เพ่ือให้ง่ายต่อการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และผู้บริโภค โดยมีที่อยู่เวปไซต์ (URL) คือ www.organicoard3.com 
ซึ่งภายในเวปไซต์ ประกอบไปด้วย เมนูต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ นโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ฐานข้อมูล
เกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ข้อมูลแปลงเกษตรอินทรีย์ บทความและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการเชื่อมโยงกับคลังข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร การจัดการดินและปุ๋ย 
เทคนิควิธีใช้จุลินทรีย์ให้เกิดประโยชน์ โดยเกษตรกรและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น สามารถน าเสนอและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมเครือข่ายได้อีกช่องทางหนึ่ง 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
ฐานข้อเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่อยู่ในระบบอินเตอร์เนต สามารถเข้าถึงได้

ง่าย และเป็นฐานข้อมูลที่ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมข้อมูลได้ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและ
เกษตรกรที่จะปรบัเปลี่ยนมาสู่การผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์ 

 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  

-  
12. เอกสารอ้างอิง  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2556. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2557-2559 
เข้าครม.ตั้งเป้าดันไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล. 
แหล่งข้อมูล http://www. moac.go.th/ewt_news.php?nid=12247. สืบค้นเมื่อ 24 
ธันวาคม2556. 

วิฑูรย์ ปัญญากุล. 2556. ภาพรวมเกษตรอินทรีย์ไทย 2554 - 2555. มูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนท. 
แหล่งข้อมูล  : www.greennet.or.th/article/organicfarming/thailand. สืบค้นเมื่อ 18 
พฤศจิกายน 2556 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3. 2557. รายงานผลการด าเนินงาน การรับรองแหล่งผลิตพืช
อินทรีย์ ปีงบประมาณ 2556. ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 
3 จังหวัดขอนแก่น   

 
13. ภาคผนวก  

- 


