
 
 

ด้านที ่9 

ข้อมูลทางเศรษฐกจิและสังคม 

ปัจจุบนั จงัหวดัยโสธร เป็นจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ย 9 อ าเภอ 78 ต าบล 
และ 885 หมู่บา้น แต่เดิมจงัหวดัยโสธรเป็นอ าเภอยโสธร อ าเภอหน่ึงในจงัหวดัอุบลราชธานี จนกระทัง่ในปี 
พ.ศ. 2515 ไดย้กฐานะเป็นจงัหวดัยโสธรตามประกาศคณะปฏิวติั นบัเป็นจงัหวดัท่ี 71 ของประเทศไทย  

อาณาเขต  
ทศิเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดัมุกดาหาร  
ทศิตะวนัออก ติดต่อกบัจงัหวดัอ านาจเจริญและจงัหวดัอุบลราชธานี  
ทศิใต้ ติดต่อกบัจงัหวดัศรีสะเกษ  
ทศิตะวนัตก ติดต่อกบัจงัหวดัร้อยเอด็ 

การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อ าเภอ 78 ต าบล 885 หมู่บา้น 

อ าเภอเมืองยโสธร 

อ าเภอทรายมูล 

อ าเภอกุดชุม 

อ าเภอค าเข่ือนแกว้ 

อ าเภอป่าต้ิว 

อ าเภอมหาชนะชยั 

อ าเภอคอ้วงั 

อ าเภอเลิงนกทา 

อ าเภอไทยเจริญ 

ยโสธรอยูห่่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 552 กิโลเมตร นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางสู่จงัหวดัยโสธรไดท้ั้งทาง 

รถยนตส่์วนตวัและรถประจ าทาง 

1.  โดยรถยนต์  

จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 2 เส้นทางด้วยกัน คือ - จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 

(พหลโยธิน) จนถึงจงัหวดัสระบุรี แยกขวาเขา้สู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผา่นจงัหวดันครราชสีมา 

อ าเภอพิมาย จนถึงอ าเภอบ้านไผ่ แล้วแยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านอ าเภอบรบือ จังหวดั

มหาสารคาม จงัหวดัร้อยเอ็ด อ าเภอเสลภูมิ จนถึงจงัหวดัยโสธร - จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 

(พหลโยธิน) จนถึงจงัหวดัสระบุรี แยกขวาเขา้สู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จนถึงจงัหวดันครราชสีมา 



 
 

เล้ียวขวาเขา้เส้นทางหลวงหมายเลข 207 ท่ีบา้นวดั ไปจนถึงอ าเภอประทาย ใชเ้ส้นทางหลวงหมายเลข 202 

ผา่นอ าเภอพุทไธสง อ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย อ าเภอเกษตรวสิัย อ าเภอสุวรรณภูมิ ไปจนถึงจงัหวดัยโสธร 

2. โดยรถประจ าทาง มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษทั ขนส่ง จ ากดั และ

ของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ยโสธร ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนก าแพงเพชร 2 ทุกวนั วนั

ละหลายเท่ียว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชัว่โมง สอบถามรายละเอียดไดท่ี้บริษทั ขนส่ง จ ากดั โทร.1490 

www.transport.co.th ปัจจุบนับริษทั ขนส่ง จ ากดั ไดเ้ปิดใหบ้ริการจองตัว๋รถโดยสารออนไลน์แลว้ ติดต่อได้

ท่ี www.thaiticketmajor.com การเดินทางภายใน ยโสธร นอกจากน้ียงัสามารถซ้ือตัว๋ออนไลน์ไดท่ี้ไทยรูท 

ดอทคอม www.thairoute.com ในตวัจงัหวดัยโสธรมีรถชนิดต่างๆ ให้บริการ นกัท่องเท่ียวสามารถเลือกใช้

บริการยานพาหนะต่างๆ ไดห้ลาย รูปแบบตามความเหมาะสม รถสองแถว มีวิง่บริการจากสถานีขนส่งไปยงั

ท่ีต่างๆ ในตวัเมือง นกัท่องเท่ียวอาจ เหมารถสองแถวไปเท่ียวไดท้ั้งในเมืองและต่างอ าเภอ คิดราคาวนัละ 

1,000-2,000 บาท ข้ึนอยู่กบัระยะทาง และการต่อรองรถสามล้อเคร่ืองหรือสกายแล็ป และมอเตอร์ไซค์

รับจา้ง จอดอยูต่ามจุดต่างๆ ในจงัหวดั เช่น หนา้ตลาดเทศบาล หนา้สถานีขนส่ง ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกนั

ตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย 

ระยะทางจากอ าเภอเมืองยโสธรไปยงัอ าเภอต่างๆ คือ 

1. อ าเภอทรายมูล 18 กิโลเมตร  

2. อ  าเภอค าเข่ือนแกว้ 23 กิโลเมตร  

3. อ าเภอป่าต้ิว 28 กิโลเมตร  

4. อ  าเภอกุดชุม 37 กิโลเมตร  

5. อ าเภอมหาชนะชยั 41 กิโลเมตร  

6. อ  าเภอไทยเจริญ 50 กิโลเมตร  

7. อ าเภอเลิงนกทา 69 กิโลเมตร  

8. อ  าเภอคอ้วงั 70 กิโลเมตร 

สถานทีท่่องเทีย่วจังหวดัยโสธร 

1. ศาลหลกัเมือง  

2. สวนสาธารณะพญาแถน 

3. วดัมหาธาตุ  

4. พระธาตุยโสธร 

5. หอไตร  

6. พระธาตุก่องขา้วนอ้ย 



 
 

7. หมู่บา้นท าหมอนขิตบา้นศรีฐาน  

8. ภูถ ้าพระ 

9. บา้นสงเปือย  

10. พระพุทธรูปใหญ่ 

11. เจดียบ์รรจุดินจากสังเวชนียสถาน  

12. รอยพระพุทธบาทจ าลอง 

13. พิพิธภณัฑข์องโบราณ  

14. ซากเมืองโบราณดงเมืองเตย 

 

ตราสัญลกัษณ์ประจ าจังหวดัยโสธร 

 

 

 

 

 

 

 

ตราประจ าจังหวดั : 

 รูปพระธาตุอานนท ์ปูชนียสถานส าคญัของจงัหวดัยโสธร ขนาบดว้ยรูปสิงห์ 2 ตวั เบ้ืองล่างของ

ภาพดงักล่าวรองรับดว้ยรูปดอกบวับาน 

ค าขวญัประจ าจังหวดั 

เมืองบั้งไฟโก ้แตงโมหวาน หมอนขวานผา้ขิด แหล่งผลิตขา้วหอมมะลิ 



 
 

 

ดอกไม้ประจ าจังหวดั: ดอกบวัแดง (Nympheas lotus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกบัวแดง : ดอกไมป้ระจ าจงัหวดั ยโสธร  

ช่ือสามัญ : Water Lily  

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Nymphaea lotus Linn.  

วงศ์ : NYMPHACACEAE  

ช่ืออ่ืน : - 

ลกัษณะทัว่ไป : เป็นพรรณไมน้ ้าประเภทพืชลม้ลุก มีล าตน้และหวัอยูใ่นดินใตน้ ้า การเจริญชูกา้นใบและ

ดอกข้ึนมาบนผวิน ้า ใบมีลกัษณะกลมกวา้งใหญ่ ผวิใบเรียบ สีเขียวขอบน ้าตาล ดอกเป็นกลีบซอ้นกนัหลาย

ชั้น มีสีขาว ชมพู เหลือง ลกัษณะ สีสัน ขนาดของใบและดอกข้ึนอยูก่บัชนิดของพนัธ์ุ 

การขยายพันธ์ุ : โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหวัหรือเหงา้  



 
 

สภาพทีเ่หมาะสม : ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย ์ตอ้งการน ้ามากเพราะเป็นพืชเจริญในน ้า แสงแดดอ่อน 

จนถึง แดดจดั  

ถิ่นก าเนิด : - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นไม้ประจ า : จงัหวดัยโสธร  

ช่ือพนัธ์ุไม้ : ไมย้างนา 

 ช่ือพ้อง : (Synonyms)  

ช่ือการค้า(Trade name) :Yang , Gurjan or Garjan  

ช่ือวงศ์(Family) : DIPTEROCARPACEAE  

ช่ืออ่ืน : ช่ือพื้นเมือง(Common name)ยาง ยางขาว ยางแดง ยางหยวก ยางแม่น ้า ( ทัว่ไป) กาตีล( เขมร-กบินทร์

บุรี ปราจีนบุรี) ขะยาง( ชาวบน-นครราชสีมา) เคาะ( กะเหร่ียง) จะเตียล( เขมร-ศรีสะเกษ) จอ้ง( กะเหร่ียง) 

ชนันา( หลงัสวน-ชุมพร) ทองหลกั( ละวา้-กาญจนบุรี) ยางกุง( เลย) ยางควาย( หนองคาย) ยางใต(้ กบินทร์



 
 

บุรี ปราจีนบุรี) ยางเนิน( จนัทบุรี) เยียง( เขมร-สุรินทร์) ร ่ าลอย( ส่วย-สุรินทร์) ลอยด์( โซ้-นครพนม) เหง( 

ล้ือ) 

การกระจายพนัธ์ตามธรรมชาติ(Distribution and habitat) :  
ชอบข้ึนเป็นกลุ่มตามท่ีราบริมล าธาร ในป่าดิบทัว่ไป ท่ีมีดินลึกและอุดมสมบูรณ์ มีความช้ืนสูง ใน

ระดบัสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 200- 600 เมตร โดยปกติจะพบไมย้างนาในป่าดิบแลง้ ในประเทศไทย

จะพบไมย้างนาข้ึนอยูทุ่กภาคทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออกและภาคใต ้

พนัธ์ุไม้มงคลประจ าจังหวดั: กระบาก (Anisoptera costata) 

  

 

 

 

 

 

 

 

พนัธ์ไม้มงคลประจ า : จงัหวดัยโสธร  

ช่ือพนัธ์ุไม้ : กระบาก  

ช่ือสามัญ : Mesawa  

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Anisoptera costata Korth.  

วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE  

ช่ืออ่ืน : กระบาก ตะบาก (ล าปาง), กระบากขาว (ชลบุรี, ชุมพร, ระนอง), กระบากโคก (ตรัง), กระบากช่อ 

กระบากดา้ง กระบากด า (ชุมพร), กระบากแดง (ชุมพร, ระนอง), ชอวาตาผอ่ (กะเหร่ียง-กาญจนบุรี), บาก 

(ชุมพร), ประดิก (เขมร-สุรินทร์), พนอง (จนัทบุรี, ตราด), หมีดงัวา่ (กะเหร่ียง-ล าปาง)  



 
 

ลักษณะทั่วไป : เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 30–40 เมตร ล าตน้เปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม 

เปลือกในสีเหลืองอ่อนเรียงซ้อนกนัเป็นชั้นๆ ใบเป็นใบเด่ียวเรียงสลบั แผน่ใบรูปขอบขนาน หลงัใบมีขนสี

เหลือง ปลายใบทู่ถึงแหลม โคนใบมน ทอ้งใบมีขน ดอกสีขาวปนเหลืองอ่อน ขนาดเล็ก ออกดอกช่วงเดือน

ธนัวาคม-กุมภาพนัธ์ ผลเป็นผลแห้งทรงกลม ผิวเรียบ มีปีกยาว 2 ปีก พบข้ึนตามป่าช้ืน ป่าดิบและป่าเบญจ

พรรณทั่วไปดอกเล็กสีขาวอมเหลืองออกเป็นช่อ ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร 

ขยายพนัธ์ุดว้ยวธีิเพาะเมล็ด เน้ือไมท้  าไมแ้บบก่อสร้าง และลงัใส่ของ ชนัใชผ้สมน ้ามนัท าไม ้ท าน ้ามนัชกัเงา 

ขยายพนัธ์ุ : เพาะเมล็ด 

สภาพทีเ่หมาะสม : สภาพดินทุกชนิด กลางแจง้ ตอ้งการน ้ าและความช้ืนปานกลาง  

ถิ่นก าเนิด : ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

สถานทีส่ าคัญในจังหวดัยโสธร  
1. วดัมหาธาตุ  
2. พระธาตุก่องขา้วนอ้ย  
3. บา้นทุ่งนางโอก  
4. หมู่บา้นนาสะไมย  
5. ยา่นเมืองเก่าบา้นสิงห์ท่า 
6. หมู่บา้นท าหมอนขิตบา้นศรีฐาน  
7. ภูถ ้าพระ  
8. แหล่งโบราณสถานบา้นสงเปือย  
9. พระพุทธรูปใหญ่  
10. เจดียบ์รรจุดินจากสังเวชนียสถาน  
11. รอยพระพุทธบาทจ าลอง  
12. พิพิธภณัฑข์องโบราณ  
13. ซากเมืองโบราณดงเมืองเตย  
14. กู่จาน  
15. พระพุทธบาทยโสธร  

16. หอไตรวดัสระไตรนุรักษ์ 

 

 



 
 

บุคคลทีม่ีช่ือเสียงในจังหวดั  
ค าพูน บุญทว ีนกัเขียนสารคดี เร่ืองสั้น และนวนิยายเก่ียวกบัชีวติของชาวไทอีสานและชีวติคนใน

คุก ไดรั้บรางวลัซีไรทเ์ป็นคนแรกของไทยเม่ือ พ.ศ. 2522 จากนวนิยายเร่ือง ลูกอีสาน และไดรั้บยกยอ่งให้
เป็นศิลปินแห่งช าติส าข าวรรณศิลป์ประจ าปี พ.ศ. 2544  

ณรัิฐกานต์ ศรีลาภ นกัการเมือง  
รณ ฤทธิชัย นกัแสดงชาวไทยท่ีเคยไดรั้บรางวลัตุก๊ตาทอง ประจ าปี พ.ศ. 2528 และรางวลัสุพรรณ

หงส์ทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2529  
ไผ่ พงศธร นกัร้องค่าย GMM  
พระเทพสังวรญาณ อดีตเจา้คณะจงัหวดัยโสธร  
พชิิตพงษ์ เฉยฉิว นกัฟุตบอลทีมชาติไทย  
พรีพนัธ์ุ พาลุสุข นกัการเมือง  
วฑูิรย์ วงษ์ไกร นกัการเมือง  
หม ่าจ๊กมก นกัแสดงช่ือดงั 

สภาพทัว่ไปของจังหวดัยโสธร  
1. ลกัษณะทางกายภาพ  

1.1 ทีต่ั้งและขนาดพืน้ที่ จงัหวดัยโสธรตั้งอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจาก
กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต ์ประมาณ 531 กิโลเมตร (ทางหลวงแผดิ่น หมายเลข 1, 2, 202) อยูใ่นกลุ่ม
จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ)  

1.2 ขนาดพืน้ที ่จงัหวดัยโสธรมีพื้นท่ี 4,161.444 ต ารางกิโลเมตร หรือ 2,600,902 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
0.81 ของพื้นท่ีทัว่ประเทศ และคิดเป็นร้อยละ 12.89 ของพื้นท่ีกลุ่มจงัหวดั  

1.3 ลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ สภาพพื้นท่ีหรือลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัยโสธร มี

ลกัษณะลาดเอียงจากทิศตะวนัตก ลงไปทางทิศตะวนัออก พื้นท่ีทางตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง ภูเขา 

สลบักบัพื้นท่ีแบบลูกคล่ืน มีสภาพป่าและภูเขา มีแหล่งน ้าขนาดกลาง ไดแ้ก่ หว้ยลิงโจน หว้ยสะแบก ล าโพง 

ล าเซบาย (ลุ่มน ้ามูล) ไหลผา่นทางตอนเหนือและตอนกลาง ส่วนพื้นท่ีทางตอนกลางและตอนใตเ้ป็นท่ีราบ

ลุ่มต ่าสลบัซบัซอ้นกบัสันดินริมน ้า มีแหล่ง 

น ้าขนาดใหญ่ไดแ้ก่ แม่น ้าชี และขนาดกลาง ไดแ้ก่ ล าน ้ายงั ล าทวน (ลุ่มน ้าชี) ไหลผา่นจงัหวดั 

ลกัษณะดินส่วนมากเป็นดินปนทรายและดินเคม็ มีหนอง บึง ล าหว้ย และแหล่งน ้าขนาดเล็กอยูท่ ัว่ไป พื้นท่ี

แหล่งน ้าอยูใ่นลุ่มน ้าชี ลุ่มน ้ามูล ส าหรับภูมิอากาศ จงัหวดัยโสธรมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

ความช้ืนสัมพทัธ์ เฉล่ียเท่ากบั 71.1% อุณหภูมิสูงสุด 40.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต ่าสุด 14.0 องศาเซลเซียส 

ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียในรอบ 5 ปี (2547 – 2551) เฉล่ีย 1,352 ม.ม.ต่อปี 



 
 

2. การปกครองและประชากร  

2.1 การปกครอง  

2.1.1 อาณาเขต จงัหวดัยโสธรมีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี ทิศเหนือ ติดต่อ

กบัจงัหวดัร้อยเอด็และมุกดาหาร ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัจงัหวดัอ านาจเจริญและอุบลราชธานี ทิศใต ้ติดต่อ

กบัจงัหวดัศรีสะเกษ ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัจงัหวดัร้อยเอ็ด  

2.1.2 โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจ และ

องคก์รพฒันาเอกชนในจงัหวดั  

1) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (และการปกครองทอ้งท่ี) จงัหวดัยโสธรมี ส่วนราชการ

ส่วนภูมิภาคประจ าจงัหวดั จ านวน 32 ส่วนราชการ ประกอบดว้ย 9 อ าเภอ (อ าเภอเมืองยโสธร อ าเภอเลิงนก

ทา อ าเภอไทยเจริญ อ าเภอกุดชุม อ าเภอทรายมูล อ าเภอป่าต้ิว อ าเภอค าเข่ือนแกว้ อ าเภอมหาชนะชยั และ

อ าเภอคอ้วงั) จ  านวนต าบล 78 ต าบล และ 885 หมู่บา้น  

2) การบริหารราชการส่วนกลาง จงัหวดัยโสธร มีส่วนราชการส่วนกลางท่ีมีท่ีตั้งท าการอยู่

ในจงัหวดั จ านวน 36 ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ จ านวน 7 แห่ง  

3) การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัยโสธรมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 88 

แห่ง แยกเป็น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 13 แห่ง และองคก์าร

บริหารส่วนต าบล 73 แห่ง  

4) องค์กรพฒันาเอกชนในจงัหวดั จงัหวดัยโสธรมีองค์กรเอกชนในหลายลกัษณะเพื่อ

พฒันาสังคม คุณภาพชีวิตและอาชีพ ไดแ้ก่ มูลนิธิ สมาคม สโมสร ชมรม และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ซ่ึงองคก์รท่ี

เด่นชดั และมีบทบาท เช่น หอการคา้จงัหวดัยโสธร สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั เหล่ากาชาดจงัหวดั มูลนิธิรวม

สามคัคี และกลุ่มอาชีพในพื้นท่ีท่ีเป็นองค์กรพฒันาอาชีพสร้างรายได้ท่ีมีกิจกรรมต่อเน่ือง อาทิเช่น กลุ่ม

เกษตรกรท าน านาโส่ อ าเภอกุดชุม กลุ่มเกษตรกรท านาบากเรือ อ าเภอมหาชนะชัย กลุ่มเกษตรกรรม

ธรรมชาติย ัง่ยืน อ าเภอค้อวงั ซ่ึงจะผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภยัและอินทรีย์ส่งต่างประเทศ และมีกลุ่ม

วสิาหกิจแปรรูปต่างๆ 

2.2 ประชากรและโครงสร้างประชากร  
1) ประชากร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 จงัหวดัยโสธรมีประชากรทั้งส้ิน 539,284 คน โดยเป็นชาย 

270,801 คน และหญิง 268,483 คน เป็นประชากรในเขตเทศบาล 55,679 คน และอยู่นอกเขตเทศบาล 
483,605 คน มีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 141,941 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนในเขตเทศบาล 18,339 ครัวเรือน 



 
 

และครัวเรือนนอกเขตเทศบาล 123,602 ครัวเรือน มีอตัราการเพิ่มธรรมชาติเฉล่ียร้อยละ 0.45 ความหนาแน่น
ของประชากรเฉล่ีย 130 คน / ต ารางกิโลเมตร  

2) โครงสร้างประชากร จงัหวดัยโสธรมีประชากร 539,284 คน แยกเป็นวยัช่วงต่าง ๆ ดงัน้ี 

 - วยัเด็ก (0 -14 ปี) จ  านวน 106,317 คน (ร้อยละ 19.71) 

 - วยัการศึกษาภาคบงัคบั (5-19 ปี) จ  านวน 116,664 คน (ร้อยละ 21.63)  

- วยัแรงงาน (15 – 60 ปีเตม็) จ  านวน 373,396 คน (ร้อยละ 69.24) 

 - วยัเฉล่ียท างานมีรายได ้(20-60 ปีเตม็) จ  านวน 332,225 คน (ร้อยละ 61.60)  

- วยัสูงอ าย ุ(60 ปีเตม็ข้ึนไป) จ านวน 59,571 คน (ร้อยละ 11.05) 

3. โครงสร้างพืน้ฐาน  
3.1 ไฟฟ้า จากการส ารวจขอ้มูล กชช. 2 ค ปี 2552 จงัหวดัยโสธร จ านวน 16 หมู่บา้นท่ีมีไฟฟ้าใชไ้ม่

ครบทุกครัวเรือน เน่ืองจากมีการสร้างบา้นในเขตห่างไกลชุมชน ซ่ึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีเป้าหมายขยาย
ใหค้รบทุกครัวเรือน  

3.2 ประปา จงัหวดัยโสธรมีส านักงานประปาภูมิภาค 5 แห่ง บริการในเขตเทศบาลและบริเวณ
ใกล้เคียงในชุมชน 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองยโสธร กุดชุม เลิงนกทา มหาชนะชัย และค าเข่ือนแก้ว ส่วน
อ าเภอท่ีเหลือ เป็นประปาของเทศบาลต าบล หรือใช้ระบบป๊ัมน ้ าบาดาล ส าหรับ ในเขตชนบท จากการ
ส ารวจขอ้มูล กชช. 2 ค จ านวน 885 หมู่บา้น จะเป็นระบบประปาหมู่บา้นหรือลกัษณะประปาหมู่บา้น เพื่อ
เป็นน ้ าใช ้จ  านวน 848 แห่ง และยงัไม่มีระบบประปาหมู่บา้นหรือน ้ าใช้เพียงพอทุกครัวเรือน มีจ านวน 37 
หมู่บา้น ในจ านวนน้ีอาจมีหลายแห่งไม่สามารถท าการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นเพิ่มเติมไดอี้กเพราะมี
ปัญหาปริมาณน ้าหรือน ้าไม่มีคุณภาพ จะตอ้งจดัหาแหล่งน ้าผวิดินมาเป็นน ้าดิบต่อไป  

3.3 โทรศัพท์ จงัหวดัยโสธร มีชุมสายโทรศพัทใ์นทุกอ าเภอ รวม 16 ชุมสาย มีหมายเลขใหเ้ช่า 
26,630 เลขหมาย มีผูเ้ช่า 18,943 เลขหมาย เป็นโทรศพัทส์าธารณะ 1,581 เลขหมาย  

3.4 เส้นทางการคมนาคม จงัหวดัยโสธร มีเส้นทางคมนาคมโดยทางรถยนต์อยา่งเดียว โครงข่าย
ถนนเขา้ถึงทุกหมู่บา้นโดยเส้นทางถนน เป็นทางหลวงแผ่นดิน 7 สาย ระยะทาง 320 กิโลเมตร ทางหลวง
ทอ้งถ่ิน 245 สาย ระยะทาง 898 กิโลเมตร ผิวจราจรส่วนใหญ่เป็นทางลูกรัง และทางหลวงชนบท 22 สาย 
ระยะทาง 460 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 411 กิโลเมตร และลูกรัง 49 กิโลเมตร สภาพถนนทางหลวง
ทอ้งถ่ินและทางหลวงชนบทดงักล่าวส่วนมากมีสภาพช ารุดเสียหาย เน่ืองจากมีการใช้รถสัญจรและขนส่ง
สินคา้เกษตรมาก และมีงบประมาณไม่เพียงพอมาปรับปรุง ท าให้ไม่สะดวกและปลอดภยัในการสัญจรและ
การขนส่งสินคา้เกษตรของประชาชนในหมู่บา้นต่าง ๆ  

3.5 การส่ือสารคมนาคม 
 3.5.1 การไปรษณียโ์ทรเลข มีท่ีท าการ 9 แห่ง  
3.5.2 สถานีวทิยกุระจายเสียง มี 5 แห่ง  



 
 

3.5.3 หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน มีหนงัสือพิมพเ์สียงมวลชนยโสธร มีผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพ์
ส่วนกลาง และสถานีวทิยโุทรทศัน์ทุกช่องประจ าจงัหวดั  

3.5.4 จงัหวดัยโสธร จดัท า Web site เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของจงัหวดั โดย
เรียกดูไดท่ี้ www.yasothon.go.th และประสานติดต่อข่าวสารราชการกบัจงัหวดัยโสธรไดท่ี้ E –
Mail  

4. สถานการณ์ด้านเศรษฐกจิ  
4.1 โครงสร้างเศรษฐกิจ ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด ในปี 2551 โครงสร้างการผลิตตามมูลค่า

ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP)จงัหวดั ยโสธร จ านวน 16 สาขา  มีมูลค ่า 20,423 ลา้นบาท มูลค่าผลิตภณัฑ์
เฉล่ียต่อหัวต่อปี (Per Capita GPP) 33,365 บาท ส่วนระดับประเทศเฉล่ียต่อหัวต่อปี 60,058 บาท ถือว่า
จงัหวดัยโสธรมีรายไดต้ ่ามาก จดัเป็นล าดบัท่ี 13 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (จาก 19 จงัหวดั) และล าดบัท่ี 
70 ของประเทศ (รวม กทม./76 จงัหวดั) โดยสาขาการผลิตท่ีท ารายไดม้ากท่ีสุด คือ สาขาการขายส่งการขาย
ปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน มีมูลค ่า 4,764 ล้านบาท (ร้อยละ 
23.32) รองลงมาเป็นสาขาการเกษตรกรรมฯ มีมูลค่า 4,414 ลา้นบาท (ร้อยละ 21.61) สาขาการศึกษา 3,130 
ล้านบาท (ร้อยละ 15.32) สาขาการผลิตอุตสาหกรรม 2,173 ล้านบาท (ร้อยละ 10.64) สาขาการบริหาร
ราชการแผน่ดินและการป้องกนัประเทศ รวมทั้งการประกนัสังคมภาคบงัคบั 1,181 ลา้นบาท (ร้อยละ5.78) 
และสาขาการบริการดา้นสุขภาพและงานสงเคราะห์ 1,056 ลา้นบาท (ร้อยละ 5.17) ตามล าดบั 
 ตามขอ้มูล จปฐ. ปี 2552 ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ีย 42,818 บาท / คน / ปี มีครัวเรือนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต ่า
กวา่ 23,000 บาท / คน / ปี จ  านวน 712 ครัวเรือน 
 การประกอบอาชีพ มีประชากรวยัแรงงาน (15-60 ปี) จ  านวน 373,396 คน ส่วนใหญ่ประมาณร้อย
ละ 60 ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม รองลงไปเป็นอาชีพภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม  
ภาคขนส่งและภาคบริการตามล าดบั 

4.2 ภาคการผลติทีส่ าคัญของจังหวดั  
4.2.1 ภาคการเกษตร  
- จงัหวดัมีพื้นท่ีการเกษตรกรรม (เพาะปลูกและปศุสัตว ์/ ประมง) 1,623,649 ไร่  
1) สาขาการผลติพืช มีพืชเศรษฐกจิทีส่ าคัญที่เพาะปลูก ได้แก่  
1.1) ขา้วนาปี พื้นท่ีเพาะปลูก 1,297,309 ไร่ และขา้วนาปรัง 50,447 ไร่ โดยขา้วท่ีปลูกเป็นขา้วเจา้

ธรรมดาและขา้วเจา้หอมมะลิ มีพื้นท่ีปลูก 813,792 ไร่ ขา้วเหนียว 483,517 ไร่ ผลผลิตขา้วเจา้เฉล่ีย 414 ก.ก. / 
ไร่ ขา้วเหนียว 428 ก.ก. / ไร่ ซ่ึงยงัอยู่ในอตัราค่อนขา้งต ่า มีการปลูกขา้วหอมมะลิปลอดภยัและอินทรียท่ี์
อ าเภอกุดชุม อ าเภอมหาชนะชยั และอ าเภอคอ้วงั ด าเนินการโดยกลุ่มเกษตรกรท าน านาโส่ กลุ่มเกษตรกรท า
นาบากเรือ และกลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติย ัง่ยืน ซ่ึงจะส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศตามมาตรฐานท่ีผูส้ั่งซ้ือ
ก าหนด  

1.2) มนัส าปะหลงั พื้นท่ีเพาะปลูก 68,046 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 3,477 ก.ก./ไร่  



 
 

1.3) ยางพาราพนัธ์ุส่งเสริม พื้นท่ีเพาะปลูก 44,800 ไร่ และมีแนวโนม้ปลูกเพิ่มข้ึน  
1.4) ออ้ยโรงงาน พื้นท่ีเพาะปลูก 29,272 ไร่  
1.5) มะม่วง พื้นท่ีเพาะปลูก 10,263 ไร่  
1.6) ถัว่ลิสง พื้นท่ีเพาะปลูก 6,681 ไร่ 
1.7) ขา้วโพด พื้นท่ีเพาะปลูก 3,470 ไร่  
1.8) แตงโม พื้นท่ีเพาะปลูก 2,807 ไร่  
1.9) มะพร้าว พื้นท่ีเพาะปลูก 2,052 ไร่  
1.10) กลว้ยน ้าวา้ พื้นท่ีเพาะปลูก 2,048 ไร่  
1.11) พืชผกัท่ีปลูก เช่น พริกข้ีหนู หอมแดง ผกับุง้จีน คะนา้ประมาณ 7,131 ไร 

2) สาขาการผลติด้านปศุสัตว์ มีสัตว์ทีเ่กษตรกรเลีย้งเพ่ือจ าหน่าย ได้แก่  
2.1) โคพื้นเมือง โคพนัธ์ โคลูกผสม จ านวน 168,064 ตวั จ านวนเกษตรกร 40,568 ราย ซ่ึงจ านวนโค

ดงักล่าวในสังคมการเกษตรกรรม ถือวา่ยงัมีจ านวนนอ้ย  
2.2) กระบือ จ านวน 25,659 ตวั จ านวนเกษตรกร 8,115 ราย ซ่ึงจ านวนกระบือดงักล่าวถือวา่นอ้ย

มาก 
2.3) สุกร จ านวน 28,882 ตวั จ านวนเกษตรกร 2,272 ราย - การเล้ียงโค กระบือ และสุกร เม่ือเทียบ

กบัพื้นท่ีเกษตรกรรมแลว้ ยงัมีการเล้ียงกนันอ้ย  
2.4) ไก่ - ไก่พื้นเมือง 924,444 ตวั จ านวนเกษตรกร 56,492 ราย - ไก่เน้ือ 220,526 ตวั จ านวน

เกษตรกร 1,250 ราย - ไก่พื้นเมือง 30,087 ตวั จ านวนเกษตรกร 626 ราย  
2.5) เป็ด - เป็ดเทศ 50,126 ตวั จ านวนเกษตรกร 5,986 ราย - เป็ดเน้ือ / เป็ดไข่ 116,536 ตวั จ านวน

เกษตรกร 12,889 ราย  
2.6) แพะ จ านวน 341 ตวั จ านวนเกษตรกร 69 ราย 

3) สาขาการประมง  
3.1) จบัปลาจากแหล่งน ้าธรรมชาติต่อปี จ านวน 3,956 ตนั ปลาท่ีจบัไดม้าก ไดแ้ก่ ปลาช่อน ปลาดุก 

ปลาหมอ ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาไน ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัจ านวนแหล่งน ้าแลว้ ยงัจบัไดน้อ้ย  
3.2) การเพาะเล้ียงปลา จบัปลาไดต่้อปี จ านวน 701 ตนั ปลาท่ีเล้ียงมาก ไดแ้ก่ ปลาตะเพียน  

ปลานิล ปลาดุก ปลาไน ปลานวลจนัทร์เทศ ตามล าดบั ในดา้นขอ้มูลกลุ่มเกษตรกร / สหกรณ์ ในปี 2551 มี
กลุ่มเกษตรกร 63 กลุ่ม สมาชิก 12,319 ราย สหกรณ์ต่าง ๆ 72 สหกรณ์ สมาชิก 95,261 ราย 4.2.2
ภาคอุตสาหกรรม มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม 235 โรงงาน เงินลงทุน 1,954,342,011 บาท จ านวนคนงาน 
3,737 คน ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร , เคร่ืองจกัรกลอโลหะ , ขนส่ง , ไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้, 
พลาสติก , โลหะ , อาหาร , เฟอร์นิเจอร์ ตามล าดบั ส าหรับผลิตภณัฑชุ์มชนมีการผลิตหมอนขวานผา้ขิด การ
แกะสลกั จกัสานไมไ้ผ ่ทอผา้ไหม ทอพรม โดยเฉพาะหมอนขวานผา้ขิดท่ีบา้นศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว ส่งไป
จ าหน่ายในเมืองใหญ่ และต่างประเทศ สร้างรายไดใ้หก้บัผูผ้ลิตสินคา้จ านวนมาก 



 
 

4.2.3 การค้าและบริการ และการท่องเที่ยว  
1) ด้านการค้า  
- การจดทะเบียนประกอบธุรกิจ มีผูจ้ดทะเบียนพาณิชย ์366 ราย และนิติบุคล 618 ราย การคา้ของ

จงัหวดัยโสธรโดยเฉพาะการคา้ขา้ว มีหนาแน่นท่ีชุมชนเทศบาลเมืองยโสธร เทศบาลต าบลกุดชุมพฒันา  
เทศบาลต าบลเลิงนกทา เทศบาลต าบลค าเข่ือนแกว้ สินคา้ท่ีมีช่ือเสียง ไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิ หมอนขวานผา้ขิด 
แตงโม โดยในปี 2551 จงัหวดัสามารถจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชนได ้555,411,377 ลา้นบาท  

2) ด้านการบริการ  
2.1) ดา้นการเงิน มีธนาคารพาณิชย ์11 แห่ง ปี 2551 เงินฝากกระแสรายวนั ฝากประจ า ฝากออม

ทรัพย ์6,933 ลา้นบาท เงินให้สินเช่ือ 8,140 ลา้นบาท  
2.2) ดา้นสาธารณูปโภค มีบริการไฟฟ้าและประปาท่ีดี ไปรษณียภณัฑข์นส่งทางบก แต่ไม่มี

สนามบินและรถไฟ  
2.3) ดา้นท่ีพกัโรงแรม มีโรงแรม 38 แห่ง จ านวน 712 ห้องพกั 

3) ด้านการท่องเทีย่ว  
3.1) แหล่งท่องเท่ียว จงัหวดัยโสธรมีแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติอยูท่างตอนเหนือและตอนกลางของ

จงัหวดั เช่น ภูถ ้ าพระ ภูทางเกวียน ภูหินปูน ล าน ้ าทวนและสวนสาธารณะพญาแถนในเขตเทศบาลเมือง
ยโสธร ห้วยกะหล่าว ฝายยโสธร ส าหรับผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีมีช่ือเสียง เช่น หมอนขวานผา้ขิด จกัสานไมไ้ผ ่
การแกะสลัก ทอผา้ไหม ทอพรม อยู่ทางตอนกลางของจงัหวดั และแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมอยู่ทาง
ตอนกลางและตอนใตข้องจงัหวดั เช่น พระธาตุยโสธรหรือพระธาตุ พระอานนทธ์าตุก่องขา้วนอ้ย หอพระ
ไตรวดัสระไตรนุรักษ ์ดงเมืองเตย พระธาตุกู่จาน วดัพระพุทธบาท แต่แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ เหล่าน้ีมีจุดอ่อน 
คือ แต่ละแหล่งอยูห่่างไกลกนั มีขนาดเล็กและไม่เด่นพอท่ีจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวมาแวะเท่ียวชม  

3.2) งานประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์การท่องเท่ียว คือ งานประเพณีบั้งไฟ งานแห่มาลยั 
3.3) ผูม้าเยีย่มเยอืนและท่องเท่ียว ปี 2550 - จ  านวนผูม้าเยีย่มเยอืน ประมาณ 239,797 คน โดยเป็น 

ชาวไทย 236,726 คน ชาวต่างประเทศ 3,071 คน แยกเป็น  
(1) จ  านวนนกัท่องเท่ียว (พกัคา้งคืน) ชาวไทย 151,821 คน ชาวต่างประเทศ 2,254 คน 
(2) จ  านวนนกัทศันาจร (ไม่พกัคา้งคืน) ชาวไทย 84,904 คน ชาวต่างประเทศ 817 คน 
จ านวนนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะชาวต่างประเทศมีนอ้ยมาก โดยนกัท่องเท่ียวมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 411 

บาท/คน/วนั ส่วนนกัทศันาจร มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 215 บาท / คน /วนั 
สรุปสถานการณ์ในดา้นเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน  
จุดแข็ง ผลิตขา้วหอมมะลิจ านวนมากผลิตภณัฑชุ์มชนหลากหลาย มีแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 

เครือข่ายถนนเพียงพอ มีแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ  



 
 

จุดอ่อน ขาดน ้าเพื่อการเกษตรและมีพื้นท่ีชลประทานนอ้ย ผลผลิตต ่า ราคาของผลผลิตไม่แน่นอน 
ปศุสัตว ์ประมงยงัมีนอ้ย ถนนช ารุดหลายสาย พื้นท่ีบางแห่งประสบปัญหาอุทกภยั/ ภยัแลง้ซ ้ าซาก แหล่ง
ท่องเท่ียวมีขนาดเล็กแต่ละแหล่งตั้งอยูไ่กลกนัและไม่โดดเด่น 
5. สถานการณ์ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ  

5.1 การศึกษา จงัหวดัยโสธร จดัการศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ คือ การศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
จ าแนกดงัน้ี  

1) การศึกษาในโรงเรียนจดัเป็น 2 เขต เป็นระดบัสามญั 435 โรงเรียน ในระดบัอาชีวศึกษา 7 แห่ง มี
วิทยาลยัชุมชน 1 แห่ง มหาวิทยาลยัสาขา 1 แห่ง โดยในระดบัอาชีวะสามารถขยายสอนวิชาชีพในระดบั
ปริญญาตรีไดห้ลายสาขา ส าหรับในระดบัประถม มธัยม มีนกัเรียน ทั้งหมด 86,857 คน ครู-อาจารย ์ 
5,299 คน เทียบอัตรา ครู : นักเรียนเฉล่ีย  1 : 16.39 อัตราห้องเรียนต่อนักเรียน 1 : 20 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานสากล อตัราการเรียนต่อชั้น ม. 1 ร้อยละ 99.99 และอตัราเรียนต่อชั้น ม.4/ปวช. 1 ร้อยละ 93.03 
ส่วนคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2550 มีหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีอยู่ในระดับท่ีต ่ากว่ามาตรฐาน
ระดบัประเทศ เน่ืองจากมีปัญหา/ขอ้จ ากดัต่างๆ ทั้งฝ่ายบุคลากรภาครัฐ อุปกรณ์การเรียน สถานท่ีอาคารเรียน
ทรุดโทรม กระแสสังคมวฒันธรรมให้เด็กขาดความสนใจการเรียน และฐานะเศรษฐกิจของฝ่ายผูป้กครอง 
ซ่ึงจะตอ้งมีการจดัท ายทุธศาสตร์ดา้นการศึกษาอยา่งชดัเจน 
 2) การศึกษานอกโรงเรียน มีศูนยก์ารศึกษา ฯ อยูทุ่กอ าเภอ จดัหลกัสูตรการเรียนการสอนเป็น
ระดบัพื้นฐาน , พฒันาอาชีพ จ านวน 16,642 คน จากการส ารวจกลุ่มวยัแรงงาน พบวา่ ไม่เรียนต่อใน
ระดบัสูงข้ึน 18,855 คน 

5.2 ศาสนา วฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้าน  
1) วดั มีวดั 579 วดั ส านกัสงฆ ์215 แห่ง พระสงฆ ์2,779 รูป มีผูน้บัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99  
2) โบสถค์ริสต ์28 แห่ง มสัยดิ 1 แห่ง  
3) วฒันธรรมประเพณีแบบชาวอีสาน โดยมีงานประเพณีบั้งไฟเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัยโสธร 

เป็นงานระดบันานาชาติ ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จดัในวนัเสาร์-อาทิตย ์สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนพฤษภาคม
ทุกปี งานแห่มาลยัจดัในช่วงวนัมาฆะบูชาของทุกปี  

4) จงัหวดัมีปราชญช์าวบา้นและมีภูมิปัญญาชาวบา้นหลากหลาย ทั้งดา้นเศรษฐกิจ (กลุ่มท านาขา้ว
อินทรีย)์ สังคม วฒันธรรมประเพณี สามารถช่วยถ่ายทอดการพฒันาเพื่อเพิ่มรายไดแ้ละคุณภาพชีวติท่ีดีได้
เป็นอยา่งมาก 

5.3 การสาธารณสุข จงัหวดัยโสธร มีโรงพยาบาล 10 แห่ง จ าแนกเป็นโรงพยาบาลระดบัจงัหวดั 1 
แห่ง โรงพยาบาลชุมชนระดบัอ าเภอ 8 แห่ง รวมมีเตียง 650 เตียง และมีโรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง มีสถานี
อนามยั112 แห่ง คลินิกทุกประเภท 65 แห่ง บุคลากรมีแพทย์ 78 คน ทนัตแพทย์ 22 คน เภสัชกร 45 คน 
พยาบาลวชิาชีพ 571 คน เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 543 คน และเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ 85 คน รวม 1,468 คน  
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) 10,449 คน เทียบอตัราแพทย ์: ประชากร เฉล่ีย 1 : 6,914 ,  



 
 

ทนัตแพทย ์: ประชากร เฉล่ีย 1 : 24,513 , เภสัชกร : ประชากร เฉล่ีย 1 : 11,984 , พยาบาลวชิาชีพ : ประชากร 
เฉล่ีย 1 : 944 ปี 2550 มีผูป่้วยนอกในสาเหตุป่วย 21 โรค 1,622,520 คร้ัง ผูป่้วยในสาเหตุป่วย 75 โรค 93,770 
คน โรคท่ีเป็นสาเหตุการตายมากไปหานอ้ยตามล าดบั ไดแ้ก่ มะเร็งทุกชนิด โรคหวัใจ อุบติัเหตุและการเป็น
พิษ โรคเลือด วณัโรค ไตอกัเสบ/ไตพิการ เบาหวาน และมีโรคส าคญัในพื้นท่ี เช่น โรคไขห้วดันกในคน โรค
ไขเ้ลือดออก ผูติ้ดเช้ือ HIV / ผูป่้วยเอดส์ ส าเหตุการณ์เป็นโรคภยัจ านวนมากส่วนหน่ึงมาจากประชาชนส่วน
ใหญ่ยงัมีพฤติกรรมสุขภาพไม่ดี รวมทั้งช่วงปี 2552 มีการแพร่ระบาดของไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่จาก
ต่างประเทศเขา้มาและเม่ือเทียบจ านวนบุคลากรกบัจ านวนประชากรและจ านวนผูป่้วยแลว้ เห็นวา่ บุคลากร
ทางสาธารณสุขโดยเฉพาะแพทยด์า้นต่าง ๆ มีนอ้ยมาก แนวทางจะตอ้งลดจ านวนผูป่้วยโดยการรณรงค์ให้
ความรู้ในการรักษาสุขภาพ ป้องกนัโรคภยัต่างๆ จะตอ้งมีการเน้นทางการเรียนการสอนในระดบัมธัยมให้
นกัเรียนทุกคนไดต้ระหนกัและเห็นความส าคญัของโรคภยั และน าไปขยายผลต่อผูป้กครองและญาติ 

5.4 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด จงัหวดัยโสธรมีการป้องกนัการเกิด
อาชญากรรมและการจ าหน่าย / เสพยาเสพติดอยา่งเขม้งวด แต่ก็มีเกิดข้ึนตามภาวะสังคมแต่มีไม่มาก อยูใ่น
อตัราท่ีควบคุมไดโ้ดยในการจบักุมผูก้ระท าผดิคดีอาญาส าคญั  จงัหวดัยโสธรโดยต ารวจภูธรจงัหวดัสามารถ
จบักุมไดสู้งกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีส านกังานต ารวจแห่งชาติก าหนด เช่น กลุ่มท่ี 1 คดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือน
ขวญั มีเกณฑ์ตอ้งจบักุมไดไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 45 ในปี 2551 จบัไดร้้อยละ 85.71 กลุ่มท่ี 2 คดีชีวิต ร่างกายและ
เพศ มีเกณฑร้์อยละ 60 แต่จบักุมไดร้้อยละ 84.97 ดงัตารางการจบักุม ดงัน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

ขา้ราชการต ารวจ มีจ านวน 1,017 คน เทียบอตัราต ารวจ : ประชากร เฉล่ีย 1 : 525.60 อยูใ่นอตัราต ่า 

ซ่ึงทุกภาคส่วนจะตอ้งช่วยกนั ฝ่ายปกครองจะตอ้งสนบัสนุนการป้องกนั จะตอ้งรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ให้

ประชาชนระมดัระวงัการเกิดอาชญากรรม / การแพร่ระบาดยาเสพติด 

 

 



 
 

5.5 แรงงาน  
จงัหวดัยโสธรมีประชากรวยัแรงงาน (15-60 ปี) จ  านวน 373,396 คน อยู่ในภาคเกษตร อยู่ในภาค

เกษตร ร้อยละ 60 และอยูใ่นภาคเป็นผูรั้บจา้งร้อยละ 21 ในแต่ละปีมีการอพยพแรงงานหลงัฤดูการเก็บเก่ียว 
ประมาณ 100,000 คนเศษ ซ่ึงถือว่ามีจ านวนมาก เพื่อไปรับจ้างในเมืองใหญ่ แต่ในปลายปี 2551 ถึงตน้ปี 
2552 เกิดภาวะวกิฤติเศรษฐกิจทัว่โลก ท าใหส้ถานประกอบการเลิกกิจการหรือไม่เลิกแต่ก็ลดจ านวนแรงงาน 
ท าให้เกิดการวา่งงานเพิ่มข้ึน ผูจ้บการศึกษาก็ไม่มีสถานประกอบการวา่จา้งจึงเกิดการวา่งงานมากข้ึน ดงันั้น 
ในช่วงปี 2552-2554 จะมีการว่างงานจ านวนมาก จะต้องมาประกอบอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมีแรงงานมากแต่แรงงานส่วนมากยงัขาดทกัษะและวินยั เช่น เม่ือถึง
งานเทศกาลใหญ่ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์มกัจะกลบับา้นกนัหมด 

5.6 ภาระหนีสิ้น (สนง.สถิติแห่งชาติส ารวจปี 2549)  
มีจ  านวนครัวเรือนท่ีเป็นหน้ีสินในระบบและนอกระบบ 108,700 ครัวเรือน เฉล่ียครัวเรือนละ  

78,766 บาท และจากขอ้มูล จปฐ. ปี 2552 ท่ีส ารวจได ้100,146 ครัวเรือน พบวา่มีรายรับจากบญัชีครัวเรือน 
17,986 บาท ต่อคนต่อปี รายจ่ายจากบญัชีครัวเรือน 44,506 บาทต่อคนต่อปี หน้ีสินจากบญัชีครัวเรือน 7,175 
บาทต่อคนต่อปี และเงินออมจากบญัชีครัวเรือน 3,357 บาทต่อคนต่อปี จากตวัเลขดงักล่าวจะเห็นได้ว่ามี
รายจ่ายมากและมีหน้ีสิน ทั้งน้ี ส่วนหน่ึงเพราะประสบปัญหาตน้ทุนการผลิตท่ีสูง  

ผลผลิตยงัมีอตัราต ่า การจ าหน่ายผลผลิตไดร้าคาต ่า , ความฟุ่มเฟือยตามกระแสวฒันธรรมท่ี
เปล่ียนไปเป็นวตัถุนิยมจากต่างประเทศ ไม่ท าบญัชีครัวเรือนเพื่อวเิคราะห์การใชจ่้ายฯ ซ่ึงจะตอ้งแกไ้ข
ปัญหาเหล่าน้ีอยา่งเป็นรูปธรรม 

5.7 ภาวะสังคมความมั่นคงของมนุษย์ : ผู้ด้อยโอกาส  
ตามแผนพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยข์องจงัหวดั ไดส้รุปวา่ มีกลุ่มเป้าหมายท่ีพบว่ามี

ปัญหามาก ไดแ้ก่ ปัญหาสตรี จ านวน 7,836 คน ปัญหาผูสู้งอาย ุ5,907 คน ปัญหาครอบครัว 4,635 คน ปัญหา
เด็ก 4,087 คน ปัญหาเยาวชน (ติดเหลา้ บุหร่ี สารเสพติด) 3,511 คน มีคนพิการ 6,235 คน รวมทั้งมีผูสู้งอายุ 
จ  านวน 59,571 คน หรือร้อยละ 11.05 ถือวา่มีจ านวนมากท่ีรัฐจะตอ้ง เขา้ไปช่วยเหลือดูแล 

5.8 คุณภาพชีวติตามข้อมูล กชช. 2 ค และข้อมูล จปฐ. สภาพปัญหาคุณภาพชีวติและรายได้ของ
ประชาชน  

จากการส ารวจขอ้มูล กชช.2 ค ปี 2552 (ขอ้มูลพื้นฐานระดบัหมู่บา้น) จ านวน 31 ตวัช้ีวดั และตาม
ขอ้มูล จปฐ.ปี 2552 จ านวน 42 ตวัช้ีวดั  

สรุปสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตและรายไดข้องประชาชนเป็นจ านวนหมู่บา้นและจ านวนครัวเรือน 
ดงัน้ี 5.8.1 การส ารวจขอ้มูล กชช. 2 ค ปี 2552 ซ่ึงเป็นการส ารวจขอ้มูลการพฒันาและสภาพปัญหาคุณภาพ
ชีวติของประชาชนในระดับหมู่บ้าน ในจ านวน 885 หมู่บา้นท่ีส ารวจ มีจ านวน 31 ตวัช้ีวดั พบวา่ไม่มีหมู่บา้น
เร่งรัดพฒันาอนัดบั 1 (บา้นพฒันาลา้หลงั) แต่อย่างใด (ตวัช้ีวดัตกเกณฑ์ 11-31 ตวัช้ีวดั) มีหมู่บา้นท่ีเร่งรัด
พฒันาอนัดบั 2 (บา้นพฒันาปานกลาง) จ านวน 100 หมู่บา้น (ตวัช้ีวดัตกเกณฑ์ 6-10 ตวัช้ีวดั) และหมู่บา้น



 
 

เร่งรัดพฒันาอนัดบั 3 (บา้นพฒันากา้วหนา้) จ านวน 785 หมู่บา้น (ตวัช้ีวดัตกเกณฑ ์0-5 ตวัช้ีวดั) โดยปัญหา 
(ตวัช้ีวดั) ท่ีหมู่บา้นมีปัญหามาก / ตกเกณฑจ์ านวนมาก ไดแ้ก่ 

1) ปัญหาดา้นสุขภาพขาดการแข่งขนัการกีฬา / ออกก าลงักาย จ านวน 402 หมู่บา้น  
2) ปัญหาการเรียนรู้โดยชุมชน จ านวน 370 หมู่บา้น  
3) ปัญหาการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน จ านวน 324 หมู่บา้น  
4) ปัญหาคุณภาพของดิน จ านวน 270 หมู่บา้น  
5) ปัญหาผลผลิตจากการท าเกษตรอ่ืน ๆ จ านวน 186 หมู่บา้น  
6) ปัญหาการไดรั้บการศึกษา (ต่อ) 184 หมู่บา้น  
7) ปัญหาน ้าเพื่อการเกษตร จ านวน 145 หมู่บา้น ส่วนหมู่บา้นมีปัญหาน ้ากิน มีจ านวน 17  
หมู่บา้น และมีปัญหาน ้าใช ้มีจ านวน 18 หมู่บา้น 
5.8.2 การส ารวจขอ้มูล จปฐ. ปี 2552 ซ่ึงเป็นการส ารวจขอ้มูลการพฒันาและปัญหาคุณภาพชีวิตและ

รายไดข้องประชาชนในระดับครัวเรือน ในจ านวน 100,146 ครัวเรือน มีจ านวน 42 ตวัช้ีวดั 
พบวา่มีตวัช้ีวดัท่ีตกเกณฑ ์จปฐ. 16 ตวัช้ีวดั โดยตวัช้ีวดัท่ีมีครัวเรือนตกเกณฑจ์ านวนมาก ไดแ้ก่  

1) ปัญหาครัวเรือนไดกิ้นอาหารไม่ถูกสุขลกัษณะ จ านวน 4,758 ครัวเรือน  
2) ปัญหาครัวเรือนไม่มีความรู้การใชย้าอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม จ านวน 680 ครัวเรือน  
3) ปัญหาคนในครัวเรือนติดสุรา จ านวน 564 ครัวเรือน  
4) ปัญหาครัวเรือนถูกรบกวนจากมลพิษ จ านวน 267 ครัวเรือน ส าหรับในเร่ืองมีรายไดเ้ฉล่ียของ

ประชาชน พบวา่มีรายไดเ้ฉล่ีย 42,818 บาท ต่อคนต่อปี ส่วนครัวเรือนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 23,000 บาท
ต่อปี / คน มีจ านวน 99,434 ครัวเรือน หรือร้อยละ 99.29 ของจ านวนครัวเรือนท่ีส ารวจทั้งหมด และครัวเรือน
ท่ีตกเกณฑ์ (ต ่ากวา่ 23,000 บาทต่อคนต่อปี) มีจ านวน 712 ครัวเรือน หรือร้อยละ 0.71 ส่วนครัวเรือนท่ีไม่มี
น ้ าสะอาดด่ืมเพียงพอตลอดปี จ านวน 84 ครัวเรือน และครัวเรือนท่ีไม่มีน ้ าใช้เพียงพอตลอดปี จ านวน 35 
ครัวเรือน 

สรุปสถานการณ์ในด้านสังคมและคุณภาพชีวติ  
จุดแข็ง มีสถานศึกษาเพียงพอ บุคลากรในพื้นท่ีมีภูมิปัญญาหลากหลาย สถานบริการสาธารณสุขมี

เพียงพอ สังคมมีความสงบ มีแรงงานจ านวนมาก มีโครงสร้างพื้นฐานอ านวยความสะดวก มีน ้ ากินน ้ าใช้
เพียงพอ ส่วน 

จุดอ่อน ประชาชนขาดการศึกษาต่อเน่ือง คุณภาพการศึกษาในระบบยงั ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ระดบัประเทศ บุคลากรทางการแพทย ์/ สาธารณสุขมีนอ้ย ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพอนามยัไม่ดี มีโรค
ส าคญัแพร่ระบาด คุณภาพชีวติตามเกณฑ ์จปฐ. ตกเกณฑห์ลายตวัช้ีวดั มีครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่  
23,000 บาทต่อคนต่อปี จ านวน 712 ครัวเรือน ประชาชนมีหน้ีสินมาก มีการอพยพแรงงานมาก แรงงานขาด
ทกัษะและวนิยั ปัญหาสตรีและเด็ก คนพิการ มีผูสู้งอายมุากข้ึนเป็นภาระตอ้งดูแล 
 



 
 

7. ข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือทราบความต้องการและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน    
               จงัหวดัไดแ้จง้ให้ทุกอ าเภอประสานให้ทุกหมู่บา้น / ชุมชน ทบทวนแผนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน 
โดยจดัชุดปฏิบติัการประจ าต าบลไปประสานทุกหมู่บา้น/ชุมชนด าเนินการทบทวนแผนพฒันาหมู่บา้น/
ชุมชน ให้จดัท าประชาคมหมู่บา้น / ชุมชน เพื่อส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อทบทวนความ
ตอ้งการและศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน แล้วก าหนดต าแหน่งการพฒันาหรือทิศทางการพฒันาของ
หมู่บา้น / ชุมชนจากนั้น ให้ทบทวนจดัท าเป็นแผนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน ระบุปัญหาความตอ้งการ แนว
ทางแกไ้ขและหน่วยด าเนินการ / งบประมาณ เพื่อเป็นเคร่ืองมือประสานหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอ าเภอได้ประสานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาให้เป็นไปตาม
แผนพฒันาหมู่บา้น /ชุมชนท่ีประชาชนในหมู่บา้นไดร่้วมกนัจดัท า ต่อจากนั้นจงัหวดัไดแ้จง้ให้อ าเภอตั้ง
คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนชุมชนจดัท าประชาคมบูรณาการแผนพฒันาหมู่บา้น / ชุมชน เป็นแผน
ชุมชนระดบัต าบลแล้วก าหนดทิศทางการพฒันาระดบัต าบล แล้วให้อ าเภอจดัประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดบัต าบลเป็นแผนยุทธศาสตร์
พฒันาอ าเภอส่งให้จงัหวดั ซ่ึงจงัหวดัไดป้ระมวลปัญหาความตอ้งการจากแผนยุทธศาสตร์พฒันาอ าเภอ
ทุกอ าเภอท่ีไดบู้รณาการมาจากแผนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน โดยไดปั้ญหาความตอ้งการและทิศทางการ
พฒันา  
               7.1 ปัญหาความตอ้งการจากแผนยทุธศาสตร์พฒันาอ าเภอทุกอ าเภอ สรุปไดด้งัน้ี  
               1) แหล่งน ้าเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคต้ืนเขิน  
               2) การคมนาคมระหวา่งหมู่บา้นต าบลไม่สะดวก  
               3) การวา่งงานตามฤดูกาลและการอพยพแรงงาน  
               4) ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และมีสารพิษจากปุ๋ยเคมียาปราบศตัรูพืชตกคา้ง  
               5) ผลผลิตการเกษตร เช่น ขา้วหอมมะลิ มนัส าปะหลงั ยงัอยูใ่นอตัราค่อนขา้งต ่า  
               6) ขาดตลาดรองรับสินคา้ท่ีผลิตออกมา  
               7) แรงงานขาดทกัษะในการประกอบอาชีพ  
               8) สังคมในหมูบ่า้นชุมชนมีผูสู้งอายเุพิ่มข้ึน เป็นภาระท่ีตอ้งดูแล  
               9) ทศันคติและคา่นิยมของประชาชนในพื้นท่ีเปล่ียนไปตามกระแสสังคมท่ีเป็นวตัถุนิยม 
ฟุ่มเฟือย  
               10) พื้นท่ีหลายแห่งประสบปัญหาภยัแลง้และอุทกภยัซ ้ าซาก  
               11) ประชาชนมีรายไดน้อ้ย มีหน้ีสิน 
               12) การบุกรุกป่า ถางป่า  
               13) มีการแพร่ระบาดยาเสพติดในบางพื้นท่ี  
               14) สถาบนัครอบครัวยงัอ่อนแอ ปัญหาเด็กเยาวชน  
               15) แหล่งท่องเท่ียวทรุดโทรมและขาดการพฒันา 



 
 

                 7.2 ทิศทางการพฒันาจากแผนยทุธศาสตร์พฒันาอ าเภอ ทุกอ าเภอไดป้ระมวลปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปัญหาเพื่อให้เกิดการพฒันาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจากแผนพฒันาหมู่บา้น/
ชุมชน โดยทิศทางการพฒันาจากแผนยุทธศาสตร์พฒันาอ าเภอแต่ละอ าเภอจะให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
เศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตท่ีดี เศรษฐกิจแบบพอเพียง เป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั 
การพฒันาเกษตรปลอดภยัและมุ่งการเป็นเกษตรอินทรีย ์ 
                  7.3 แผนงานโครงการพฒันาจากแผนยทุธศาสตร์พฒันาอ าเภอ ทุกอ าเภอไดจ้ดัท าโครงการ / 
งบประมาณตามแผนยทุธศาสตร์พฒันาอ าเภอจ านวนมาก เพื่อแกไ้ขปัญหาโดยสอดคลอ้งกบัทิศทางการ
พฒันาอ าเภอ เพื่อให้จงัหวดัจดัหาแหล่งงบประมาณสนบัสนุน 
8. ข้อมูลนโยบายรัฐและยุทธศาสตร์การพฒันาของระดับประเทศและภาคเพ่ือเป็นกรอบการจัดทาแผนฯ    
                   การจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัตอ้งพิจารณาจากแผนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน / แผนยุทธศาสตร์
พฒันาอ าเภอ ขอ้มูลพื้นฐานท่ีส าคญัของจงัหวดั สภาพปัญหา แนวโน้มความตอ้งการของตลาด และ
ยุทธศาสตร์จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล / แผนการบริหาร
ราชการแผน่ดินยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณของประเทศ ยทุธศาสตร์รายสาขา และยทุธศาสตร์การ
พฒันาของภาค/ของกลุ่มจงัหวดั สรุปไดด้งัน้ี 
                    8.1 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) โดยก าหนด
วสิัยทศัน์ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ ดงัน้ี  
                    8.1.1 วสิัยทศัน์การพฒันาประเทศ มุ่งพฒันาสู่ “สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั (Green and 
Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมน าความรอบรู้ รู้เท่าทนัโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ 
สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม ส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติย ัง่ยนื อยูภ่ายใตร้ะบบบริหารจดัการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ด ารงไวซ่ึ้งระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และอยูใ่นประชาคมโลกไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี 
                    8.1.2 ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ  
                    1) ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  
                    2) ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง้ของชุมชน และสังคมใหเ้ป็นรากฐานท่ีมัน่คงของ
ประเทศ  
                    3) ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหส้มดุลและย ัง่ยนื  
                    4) ยทุธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมัน่คงของ
ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  
                    5) ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศ 
                    8.2 แนวทางการพฒันาตามนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผน่ดิน และ
ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีดงัน้ี 



 
 

                    นโยบายท่ี 1 : นโยบายเร่งด่วนท่ีจะตอ้งด าเนินการ ซ่ึงในจงัหวดัจะเนน้ให้กระตุน้และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจ แกไ้ขปัญหาการวา่งงาน สร้างรายได ้/ ลดรายจ่ายและพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจในระดบั
ฐานราก พฒันาตลาด ลดค่าครองชีพของประชาชน  
                     นโยบายท่ี 2 : นโยบายความมัน่คงของรัฐ  
                     นโยบายท่ี 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ 
                     นโยบายท่ี 4 : นโยบายเศรษฐกิจ  
                     นโยบายท่ี 5 : นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
                     นโยบายท่ี 6 : นโยบายวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีการวจิยัและนวตักรรม  
                     นโยบายท่ี 7 : นโยบายการคา้ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  
                     นโยบายท่ี 8 : นโยบายการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
                     8.3 ยทุธศาสตร์รายสาขา  
                     1) ยทุธศาสตร์พฒันาการเกษตร/ขา้วหอมมะลิปลอดภยัและอินทรีย ์ 
                     2) ยทุธศาสตร์ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว  
                     3) ยทุธศาสตร์แกไ้ขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                     8.4 ประเด็นยทุธศาสตร์ (กลยทุธ์) จงัหวดั /กลุ่มจงัหวดัในการเสนอของบประมาณ ท่ี
สอดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายของประเทศ (ส านกังบประมาณ)  
                     1) ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดบัรายได ้พฒันาการคา้การ
ท่องเท่ียวและบริการ  
                     2) ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมัน่คงของประชาชน ตลอดจนการ
บ ารุงศาสนาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  
                     3) ยทุธศาสตร์การอนุรักษป้์องกนัและควบคุมการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสม  
                     4) ยทุธศาสตร์การป้องกนั ปราบปรามและสร้างระบบการรักษาความมัน่คงของประเทศ  
                     5) ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบสารสนเทศและการบริหารจดัการ 
                     8.5 ยทุธศาสตร์การพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (สศช. : สิงหาคม 2551) 
                     ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจ  
                     ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : สร้างคนใหมี้คุณภาพ  
                     ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ขม้แขง็  
                     ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหส้มบูรณ์  
                      - ทิศทางการพฒันากลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (สศช. : สิงหาคม 2551) กลุ่ม
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีศกัยภาพการพฒันาดา้นการเกษตร ทั้งการผลิตขา้วหอมมะลิปลอด
สารพิษ ไมผ้ลไมย้ืนตน้ การผลิตและแปรรูปปศุสัตว ์จ  าพวกอาหารแปรรูป และศกัยภาพการพฒันาให้



 
 

เป็นประตูการคา้ และการท่องเท่ียว เช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นทั้งลาวและกมัพูชาในลกัษณะหุ้นส่วน
ทางธุรกิจ และสามารถพฒันาให้เป็นศูนยผ์ลิตและกระจายสินคา้ของ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น จึงควรมีทิศทางการพฒันา ดงัน้ี 
                1. ควรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาแหล่งน ้า และระบบบริหารจดัการเพื่อแกปั้ญหา น ้าท่วม 
และขาดแคลนน ้า และควรเนน้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉพาะขา้วหอมมะลิพร้อมปรับระบบสู่
มาตรฐาน GAP  
                 2. ควรสนบัสนุนใหก้ลุ่มเป็นประตู (Gate Way) การคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียวตอนล่าง
ของภาค เช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นดว้ยการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก 
โดยเฉพาะศูนยบ์ริการดา้นการคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียวแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service) ท่ีเมือง
ชายแดน และด่านชายแดน 
                  3. ควรใหค้วามส าคญักบัการสร้างงานและสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียวให้มากข้ึน โดยการ
ปรับปรุงสภาพแหล่งท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัให้อยูใ่นสภาพสมบูรณ์ มีส่ิงอ านวยความสะดวกได้
มาตรฐาน สะดวก สะอาด ปลอดภยั และจดั Loop เช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวของเพื่อนบา้น 
                  8.6 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างท่ี 2 (จงัหวดัอุบลราชธานี  
ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ) (คณะท างานกลุ่มจงัหวดั : สิงหาคม 2552) 
                   8.6.1 วสัิยทัศน์กลุ่มจังหวดั ฯ “ขา้วหอมมะลิเป็นเลิศ ยกระดบัการท่องเท่ียวและการคา้
ชายแดน”  
                   8.6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ฯ จดัล าดบัความส าคญัแลว้ ดงัน้ี  
                   1) พฒันาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าขา้วหอมมะลิสู่ความตอ้งการของตลาด  
                   2) พฒันาคุณภาพการท่องเท่ียวใหไ้ดร้ะดบัมาตรฐาน  
                   3) บริหารจดัการและเพิ่มมูลค่าการคา้ชายแดนครบวงจร 
                   8.7 การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์เศรษฐกจิสังคมของโลกต่อการพฒันา
จังหวดั  
                   สภาวะแวดลอ้มของโลกมีการเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้าใหม่ ๆ ท่ีไร้
พรมแดนการเปิดให้มีการค้าเสรี ภาวะน ้ ามนัแพงส่งผลให้หลายประเทศท่ีมีพื้นท่ีการเกษตร มีการ
แสวงหาแหล่งพลงังานใหม่ทดแทน เช่น การผลิตไบโอดีเซลจากพืชต่าง ๆ ชนิดพืชท่ีเป็นพืชพลงังานตอ้ง
ปลูกพืชน้ีเพื่อผลิตแปรรูปเป็นพลงังานทดแทน ปัญหาก็คือ จะแยง่พื้นท่ีปลูกพืชอาหารหรือบุกรุกป่า เพื่อ
ไปปลูกพืชพลงังานทดแทน ฯลฯ การท่ีอาหารทัว่โลก โดยเฉพาะขา้วซ่ึงเป็นอาหารหลกัหรือเป็นวตัถุดิบ
ในการแปรรูปเป็นอาหารต่าง ๆ จะมีราคาสูงข้ึนตามราคาน ้ามนั ฯ การประกอบอาชีพอุตสาหกรรม / การ
ใช้พลังงานเพิ่มข้ึน การมียานพาหนะต่าง ๆ มาก ท าให้อากาศเป็นพิษและมีการตดัไม้ท าลายป่าเพื่อ
ครอบครองเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกหรือตดัไมไ้ปจ าหน่าย ท าให้ประสบภาวะ โลกร้อน เกิดปัญหาธรรมชาติ
ต่าง ๆ ตามมา การท่ีประชากรโลกมีการศึกษาท่ีดีมีการสาธารณสุขท่ีดี มีการคุมก าเนิดท่ีได้ผล ท าให้



 
 

โครงสร้างประชากรโลกและของประเทศไทยเข้าสู่สังคมก าลงัแรงงานในอนาคตน้อยลง แต่มีผูสู้งอายุ
เพิ่มข้ึนเป็นภาระท่ีรัฐจะตอ้งจดัสรรเงินและก าลงัคนดูแลผูสู้งอาย ุจากสภาพปัญหาขอ้จ ากดัและจุดเด่น
ของจงัหวดัประกอบกบัการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้มของโลกดงักล่าว จะท าให้มีผลกระทบทั้งดา้น
บวกและดา้นลบต่อการพฒันาจงัหวดั 
                8.8 การท าเกษตรอินทรีย์และพืชพลังงาน : ประเด็นทา้ทายทิศทางการพฒันาจงัหวดั จงัหวดั
ยโสธรพิจารณาเห็นวา่ การพฒันาอาชีพโดยการผลิตสินคา้ท่ีเป็นความตอ้งการของตลาดโลก เช่น การท า
เกษตรปลอดภยัจากสารพิษ การท าเกษตรอินทรีย ์โดยเฉพาะขา้วหอมมะลิและการปลูกพืชท่ีแปรรูปเป็น
พลงังานเช้ือเพลิงทดแทนเป็นความทา้ทาย ทิศทางการพฒันาจงัหวดัโดยมีหลกัการและเหตุผล ดงัน้ี 
                 1) จงัหวดัยโสธรมีศกัยภาพการผลิตในภาคการเกษตรสูง คือมีพื้นท่ีท าเกษตรจ านวนมากถึง  
1.6 ลา้นไร่ และก าลงัแรงงานส่วนใหญ่อยูใ่นภาคการเกษตร มีการท าการเกษตรทั้ง 3 สาขา คือ กสิกรรม  
ปศุสัตว ์และประมง อย่างไรก็ตามยงัมีพื้นท่ีบางส่วนมีกิจกรรมการผลิตและการลงทุนน้อย เน่ืองจากมี
จุดอ่อนดา้นการขนส่ง และสินคา้อุตสาหกรรมประเภทแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจ าพวกอาหาร ยงั
เป็นการแปรรูปอย่างง่าย โดยใช้เทคโนโลยีต ่า และไม่มีความหลากหลาย ส่วนสินคา้ ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
(OTOP)แมจ้ะมีมากแต่ยงัขาดคุณภาพและมาตรฐาน 
               2) กระแสท่ีทัว่โลกก าลงัต่ืนตวัและระวงัเร่ืองสุขภาพอนามยั จะส่งผลให้ผลผลิตสินคา้เกษตร 
ท่ีเป็นผลผลิตแบบเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) มีอนาคตดี 
เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตต ่า (ผลิตปุ๋ยอินทรียเ์อง) และเป็นท่ีตอ้งการของตลาดโลกสามารถขายไดร้าคาดี
ถือเป็นการได ้2 ต่อ นอกจากน้ี การผลิตแบบเกษตรอินทรียย์งัเป็นระบบการผลิตท่ีค านึงถึงภาพแวดลอ้ม 
รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ หลีกเล่ียงการใชส้ารสังเคราะห์การใชพ้ืชหรือ
สัตวท่ี์เกิดจากการติดต่อทางพนัธุกรรม รวมถึงมีการน าเอาภูมิปัญญาชาวบา้นมาใชป้ระโยชน์ในระบวน
การผลิต ซ่ึงจะเป็นการปลอดภยัต่อทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค รวมถึงเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมลดการ
น าเขา้ปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ ซ่ึงมีราคาสูงอีกดว้ย แต่เน่ืองจากเกษตรกรเคยชินกบัการใชส้ารเคมีเพราะ
ไดผ้ลเร็ว จึงตอ้งปรับทศันคติเกษตรกรให้เห็นผลดีในการท าเกษตรอินทรียโ์ดยตอ้งใช้เวลาพอสมควร 
และในขณะเดียวกนัในดา้นการตลาดต่างประเทศ ในบางชนิดสินคา้เกษตรอินทรียต์อ้งมีมาตรฐานตรง
กบัผูซ้ื้อและอาจประสบปัญหานโยบายกีดกนัทางการคา้หรือคู่แข่งทางการคา้ของต่างประเทศได ้เพราะ
เป็นเร่ืองผลประโยชน์ของชาติตน รวมทั้งปัญหาน ้ ามนัเช้ือเพลิงยงัมีราคาสูงและอาจจะมีราคาข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง ท าให้เกษตรกรอาจหันไปปลูกพืชท่ีแปรรูปเป็นพลงังาน เช่น สบู่ด า หรือน าพืชท่ีปลูกเพื่อแปร
รูปเป็นอาหาร เช่น น ้ ามนัปาล์ม มนัส าปะหลงั ออ้ย ไปผลิตเป็นพลงังานเช้ือเพลิงทดแทนเพราะได้ราคา
สูงกวา่ อาจหันไปปลูกพืชท่ีให้พลงังานกนัมากข้ึน ซ่ึงรัฐและจงัหวดัยโสธรตอ้งพิจารณาตามศกัยภาพ
ของพื้นท่ีและราคาผลผลิตท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการท าเกษตรปลอดภยัจากสารพิษ 
/ เกษตรอินทรีย ์และพืชท่ีแปรรูปเป็นพลงังานเช้ือเพลิงในพื้นท่ีท่ีจดัโซนไวอ้ยา่งเหมาะสม เพราะการท า
เกษตรอินทรียเ์ป็นการรักษาสภาพแวดลอ้ม ลดตน้ทุนการผลิต ผูผ้ลิต / ผูบ้ริโภคมีความปลอดภยั จ าหน่าย



 
 

ไดร้าคาดี ในขณะเดียวกนัการปลูกพืชเพื่อเป็นพลงังานเช้ือเพลิงเป็นท่ีตอ้งการของตลาด ผูผ้ลิตสามารถ
จ าหน่ายผลผลิตได้ราคาสูง แต่ตอ้งมีการคาดการณ์ในช่วงเวลาท่ีผลผลิตออกมาจ าหน่ายว่าราคาจะสูง
หรือไม่ดว้ย 

 

 


