
   ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปของจังหวัดยโสธร 

 

1.  ลักษณะทางกายภาพ 
 1.1  ที่ตัง้ จังหวัดยโสธรตั้งอยูํทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หํางจาก
กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ  531  กิโลเมตร  (ทางหลวงแผํนดิน  หมายเลข 1, 2, 202)   
และอยูํในกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง  2  (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร  อ านาจเจริญ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงที่ตั้งและขอบเขตของจังหวัดยโสธร 
 

 1.2  ขนาดพื้นที่  จังหวัดยโสธรมีพ้ืนที่  4,161.444  ตารางกิโลเมตร  หรือ 2,600,902.5 ไรํ   
คิดเป็นร๎อยละ  0.81  ของพ้ืนที่ทั่วประเทศ  และคิดเป็นร๎อยละ  12.89  ของพ้ืนที่กลุํมจังหวัด 
 

ที่ อ าเภอ 
พื้นที่ 

ระยะทาง (กม.) 
ไร่ ตร.กม. 

1 เมืองยโสธร 361,375 578.200 - 
2 เลิงนกทา 589,250 942.800 69 
3             ค าเข่ือนแก๎ว 399,000 638.400 23 
4 มหาชนะชัย 284,542.5 455.268 41 
5 กุดชุม 340,000 544,000 37 
6 ปุาติ้ว 192,500 308.000 28 
7 ค๎อวัง 93,750 150.000 70 
8 ทรายมูล 170,485 272.776 18 
9 ไทยเจริญ 170,000 272.000 50 

รวม 2,600,902.5 4,161.444 - 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดยโสธร   
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1.3  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
       สภาพพ้ืนที่หรื อลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดยโสธร มีลักษณะลาดเอียง  จากทิศตะวันตก 
ลงไปทางทิศตะวันออก พ้ืนที่ทางตอนเหนือสํวนใหญํเป็นที่ราบสูงสลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่น มีสภาพปุาและ
มีแหลํงน้ าขนาดก ลาง  ได๎แกํ   ห๎วยลิงโจน   ห๎วยสะแบก    ล าโพง   ล าเซบาย   สํวนพื้นที่ทางตอนกลาง
และตอนใต๎ เป็นที่ราบลุํมต่ าสลับซับซ๎อนกับสันดินริมน้ า  มีแหลํงน้ าขนาดใหญํได๎แกํ แมํน้ าชี และขนาด
กลาง ได๎แกํ ล าน้ ายัง ล าทวน ไหลผําน ลักษณะดิน สํวนมากเป็นดินทรายและดินเค็ม มีหนอง บึง ล าห๎วย 
และแหลํงน้ าขนาดเล็กอยูํทั่วไป  พ้ืนที่อยูํในลุํมน้ าชี ลุํมน้ ามูล ส าหรั บภูมิอากาศ จังหวัดยโสธรมี 3 ฤดู          
คือ  ฤดูร๎อน  ฤดูฝน และฤดูหนาว ความชื้นสัมพัทธ์   เฉลี่ยเทํากับ 71 .1% อุณหภูมิสูงสุด  42               
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 11 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในรอบ 5 ปี (2550 – 2554)  
เฉลี่ย  1,600  ม.ม.ตํอปี   
 
2.  การปกครองและประชากร 
 2.1  การปกครอง 
        2.1.1  อาณาเขต  จังหวัดยโสธรมีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียง  ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดตํอกับจังหวัดร๎อยเอ็ดและมุกดาหาร 
   ทิศตะวันออก ติดตํอกับจังหวัดอ านาจเจริญและอุบลราชธานี 
   ทิศใต๎  ติดตํอกับจังหวัดศรีสะเกษ 
   ทิศตะวันตก ติดตํอกับจังหวัดร๎อยเอ็ด 
        2.1.2  การปกครองท๎องที่  และการปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

ที่ อ าเภอ 
จ านวน 

ต าบล หมู่บ้าน อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. 
1 เมืองยโสธร 17 190 1 - 1 5 12 
2 เลิงนกทา 10 145 - - - 8 4 
3             ค าเข่ือนแก๎ว 13 115 - - - 2 12 
4 มหาชนะชัย 10 103 - - - 1 10 
5 กุดชุม 9 128 - - - 1 9 
6 ปุาติ้ว 5 57 - - - 1 5 
7 ค๎อวัง 4 45 - - - 1 4 
8 ทรายมูล 5 54 - - - 2 4 
9 ไทยเจริญ 5 48 - - - 1 4 
 รวม 78 885 1 - 1 22 64 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดยโสธร  
  

  1)  จังหวัดยโสธร  แบํงการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ ประกอบด๎วย  อ าเภอเมืองยโสธร 
อ าเภอเลิงนกทา   อ าเภอไทยเจริญ   อ าเภอกุดชุม   อ าเภอทรายมูล   อ าเภอปุาติ้ว อ าเภอค าเขื่อน แก๎ว  
อ าเภอมหาชนะชัย  และอ าเภอค๎อวัง  มีต าบล 78 ต าบล และมีหมูํบ๎าน 885  หมูํบ๎าน 
  2)  การบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น  จังหวัดยโสธรมีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จ านวน  
88  แหํง  แยกเป็น  องค์การบริหารสํวนจังหวัด  1  แหํง  เทศบาลเมือง 1 แหํง  เทศบาลต าบล 22  แหํง  
และองค์การบริหารสํวนต าบล  64  แหํง   
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2.1.3  จังหวัดยโสธรมีสํวนราชการสํวนภูมิภาคประจ าจังหวัด จ านวน  32  สํวนราชการ   
สํวนราชการสํวนกลางที่มีท่ีตั้งท าการอยูํในจังหวัด  จ านวน  36 สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ จ านวน  7  แหํง 
  2.1.4   องค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัด  จังหวัดยโสธรมีองค์กรเอกชนในหลายลักษณะ
เพ่ือพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต และสํงเสริมอาชีพ ได๎แกํ มูลนิธิ  สมาคม สโมสร  ชมรม  และกลุํมอาชีพ
ตํางๆ ซึ่งองค์กรที่เดํนชัด และมีบทบาท เชํน หอการค๎าจังหวัดยโสธร สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  สมาคมสตรี
นักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัด  สมาคมธุรกิจทํองเที่ยวจังหวัด เหลํากาชาดจังหวัด มูลนิธิรวมสามัคคี  และ
กลุํมอาชีพในพ้ืนที่ที่เป็นองค์กรพัฒนาอาชีพสร๎างรายได๎ท่ีมีกิจกรรมตํอเนื่อง อาทิเชํน  กลุํมเกษตรกรท า
นานาโสํ อ าเภอกุดชุม กลุํมเกษตรกรท านาบากเรือ อ าเภอมหาชนะชัย กลุํมเกษตรกรรมธรรมชาติยั่งยืน 
อ าเภอค๎อวัง  ซึ่งจะผลิตข๎าวหอมมะลิปลอดภัยและอินทรีย์สํงตํางประเทศ และมีกลุํมวิสาหกิจแปรรูปตํางๆ  

 2.2  ประชากรและโครงสร้างประชากร 
       1)  ประชากร ณ วันที่ 31  กรกฎาคม  2555  จังหวัดยโสธรมีประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  
539,460  คน  เป็นชาย  270,629  คน  และหญิง 268,831  คน  มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 
152,581  ครัวเรือน  มีอัตราการเพ่ิมธรรมชาติเฉลี่ยร๎อยละ 0.45  ความหนาแนํนของประชากรเฉลี่ย 
130 คน/ ตารางกิโลเมตร 
 

ที ่ อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 เมืองยโสธร 17 190 41,338 65,672 64,800 130,472 
2 เลิงนกทา 10 145 26,495 47,566 47,616 95,182 
3 ค าเข่ือนแก๎ว   13 115 18,181 34,012 33,784 67,796 
4 มหาชนะชัย   10 103 14,430 28,960 28,694 57,654 
5 กุดชุม 9 128 19,453 33,283 32,850 66,133 
6 ปุาติ้ว             5 57 9,946 17,649 17,469 35,118 
7 ทรายมูล 5 54 8,258 15,508 15,499 31,007 
8 ค๎อวัง   4 45 6,309 12,785 12,993 25,778 
9 ไทยเจริญ 5 48 8,171 15,194 15,126 30,320 

รวม 78 885 152,581 270,629 268,831 539,460 
 
       2)  โครงสร๎างประชากร 
  จังหวัดยโสธรมีประชากร  539,460  คน  แยกเป็นวัยชํวงตําง ๆ  ดังนี้ 
 

ที ่
ประชากรจัดเป็นวัย เพศและจ านวน รวม คิดเป็นร้อยละ 

ของประชากรทั้งหมด (ช่วงอายุ) ชาย หญิง  
1 วัยเด็ก  (0 – 5  ป)ี 16,737 16,223 32,960 6.35 
2 วัยการศึกษาภาคบังคับ 35,296 32,741 68,037 13.20 
 (6 – 15 ปี)    

3             วัยเยาวชน  (16 – 22  ปี) 31,342 29,076 60,418 10.58 
4 วัยแรงงาน  (23 – 60  ปี) 157,497 155,126 312,623 58.15 
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ที ่
ประชากรจัดเป็นวัย เพศและจ านวน 

รวม 
คิดเป็นร้อยละ 

(ช่วงอายุ) ชาย หญิง ของประชากรทั้งหมด 
5 วัยสูงอายุ  (60  ปีขึ้นไป) 29,460 35,901 65,361 11.68 
6 มากกวํา 100  ปีขึ้นไป 18 19 37 - 
7 ไมํทราบปีจันทรคติ 15 9 24 - 

รวม 268,801 267,530 539,460  
 

ที่มา : ทีท่ าการปกครองจังหวัดยโสธร   

3.  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.1  ไฟฟูา  จากการส ารวจข๎อมูล กชช . 2 ค ปี 2554 จังหวัดยโสธร จ านวน 3 หมูํบ๎าน ที่มี
ไฟฟูาใช๎ ไมํครบ  ทุกครัวเรือน เนื่องจากมีการสร๎างบ๎านในเขตหํางไกลชุมชน ซึ่งการไฟฟูาสํวนภูมิภาค           
มีเปูาหมายขยายให๎ครบทุกครัวเรือน 
 3.2  ประปา จังหวัดยโสธรมีส านักงานประปาภูมิภาค 5 แหํง บริการในเขตเทศบาลและบริเวณ
ใกล๎เคียงในชุมชน 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองยโสธร กุดชุม เลิงนกทา มหาชนะชัย และค าเขื่อนแก๎ว      
สํวนอ าเภอท่ีเหลือ เป็นประปาของเทศบาลต าบล หรือใช๎ระบบปั๊มน้ าบาดาล ส าหรับ ในเขตชนบท             
จากการส ารวจข๎อมูล  กชช.2ค  จ านวน  885  หมูํบ๎าน  จะเป็นระบบประปาหมูํบ๎านหรือลักษณะประปา
หมูํบ๎านเพื่อเป็นน้ าใช๎  จ านวน  839  แหํง  และยังไมํมีระบบประปาหมูํบ๎านหรือน้ าใช๎เพียงพอทุก
ครัวเรือน  มีจ านวน  46  หมูํบ๎าน  ในจ านวนนี้อาจมีหลายแหํ งไมํสามารถท าการกํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎านเพิ่มเติมได๎อีกเพราะ มีปัญหาปริมาณน้ าหรือไมํมีคุณภาพ  จะต๎องจัดหาแหลํงน้ าผิวดินมาเป็น         
น้ าดิบตํอไป 
 3.3  โทรศัพท์  จังหวัดยโสธร มีชุมสายโทรศัพท์ในทุกอ าเภอ รวม 16 ชุมสาย มหีมายเลขให๎เชํา 
17,872 เลขหมาย มีผู๎เชํา 12,930 เลขหมาย เป็นโทรศัพท์สาธารณะ 1,564 เลขหมาย นอกจากนี้ยังมี
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือขําย GSM  เครือขําย DTAC  และ  TRUEMOVE  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ซึ่ง
ประชาชนสํวนใหญํนิยมใช๎   
 3.4  เส้นทางการคมนาคม  

      จังหวัดยโสธร มีเส๎นทางคมนาคมโดยทางรถยนต์อยํางเดียว โครงขํายถนนเข๎าถึงทุกหมูํบ๎าน 
โดยเส๎นทางถนน เป็นทางหลวงแผํนดิน 7 สาย ระยะทาง 320 กิโลเมตร ทางหลวงท๎องถิ่น 245 สาย 
ระยะทาง 898 กิโลเมตร  ผิวจราจรสํวนใหญํ เป็นทางลูกรัง และทางหลวงชนบท 22 สาย ระยะทาง 
460 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 411 กิโลเมตร และลูกรัง 49 กิโลเมตร  สภาพถนนทางหลวงท๎องถิ่น
และทางหลวงชนบทดังกลําวสํวนมาก มีสภาพช ารุดเสียหาย เนื่องจากมีการใช๎รถสัญจรและขนสํงสินค๎า
เกษตรมาก และมีงบประมาณ ไมํเพียงพอมาปรับปรุง  ท าให๎ไมํสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและการ
ขนสํงสินค๎าเกษตรของประชาชนในหมูํบ๎านตําง ๆ  
 3.5  การสื่อสารคมนาคม 
        3.5.1  การไปรษณีย์โทรเลข มีที่ท าการ 9 แหํง 
        3.5.2  สถานีวิทยุกระจายเสียง มี 5 แหํง   และมีสถานีวิทยุชุมชนกระจายอยูํในต าบล 
หมูํบ๎าน  จ านวน  55  แหํง  
        3.5.3  หนังสือพิมพ์ท๎องถิ่น มีหนังสือพิมพ์เสียงมวลชนยโสธร มีผู๎สื่อขําวหนังสื อพิมพ์
สํวนกลาง และสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกชํองประจ าจังหวัด 
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        3.5.4  จังหวัดยโสธร จัดท า Web site เพ่ือเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ข๎อมูลของจังหวัด 
โดยเรียกดูได๎ที่  http://www.yasothon.go.th  และประสานติดตํอขําวสารรา ชการกับจังหวัดยโสธรได๎ท่ี 
E–Mail : yasothon@moi.go.th หรือกลุํมงานข๎อมูล สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดยโสธร           
โทร 0-4571-4212 โทรสาร 0-4571-1567 (มท.)  43529 
 3.6  การใช้ที่ดินจากพื้นที่ 2,600,902 ไร่ แยกเป็น 
        3.6.1  พ้ืนที่ปุาสงวน 712,822 ไร คิดเป็นร๎อยละ 27.41 ของพ้ืนที่จังหวัด 
        3.6.2  พ้ืนที่อยูํอาศัย 34,776 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 1.34 ของพ้ืนที่จังหวัด 
        3.6.3  พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร 1,623,649 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 62.42  ของพ้ืนทีจ่ังหวัด 
        3.6.4  อ่ืนๆ 29,655 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 8.83 ของพ้ืนที่จังหวัด 
        ตามการส ารวจข๎อมูล  กชช. 2ค. ปี 2554  มีหมูํบ๎านที่เกษตรกรมีปัญหาการมีที่ดิน 
ท ากิน 9  หมูํบ๎าน 
 3.7  แหล่งเก็บกักน้ า 
        3.7.1  แหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ ในการส ารวจข๎อมูล กชช . 2 ค. และ จปฐ . ปี 2554  ในเขต
ชนบท จ านวน 885 หมูํบ๎าน พบวํามีแหลํงน้ าผิวดินในลักษณะตํางๆ แตํสํวนมาก มีน้ าไมํตลอดปี    
ส าหรับแหลํงน้ าใต๎ดิน  มีจ านวนบํอบาดาลสาธารณะใช๎การได๎ 1,845 บํอ  บํอบาดาลสํวนตัว 8,789 บํอ  
บํอน้ าตื้นสาธารณะ 1,115 บํอ  และบํอน้ าตื้นสํวนตั ว 8,217 บํอ ซึ่งในหลายหมูํบ๎านที่ไมํมีประปา            
เพราะน้ าดิบไมํเพียงพอและในบางหมูํบ๎านไมํมีบํอบาดาลสาธารณะเพราะไมํสามารถขุดเจาะได๎ต๎อง           
ใช๎แหลํงน้ าผิวดิน 
        3.7.2  แหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร มีแหลํงน้ าที่ส าคัญ คือ 
         -  โครงการชลประทานขนาดกลาง จ านวน 2 แหํง คือ ห๎วยลิงโจน และห๎วยสะแบก 
เก็บน้ าได๎ 45.20 ล๎านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 27,216 ไรํ 
         -  โครงการชลประทานขนาดเล็ก จ านวน 193 แหํง กระจายทั่วทั้งจังหวัด       
เก็บน้ าได๎  15  ล๎านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 75,929 ไรํ 

      -  โครงการสูบน้ าด๎วยไฟฟูา มีสถานีสูบน้ าด๎วยไฟฟูา 60 แหํง โดยสูบน้ า 
จากแมํน้ าชี ล าน้ ายัง ล าห๎วยโพง/เซบาย  รวมเนื้อที่ประมาณ  87,510  ไรํ 
        -  เมื่อรวมพ้ืนที่จากโครงการชลประทานจากแหลํงน้ าตําง ๆ และพ้ืนที่ชลประทาน
ตามโครงการสูบน้ าด๎วยไฟฟูาแล๎ว จะมีพ้ืนที่ ชลประทาน 190,655 ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ 11.74 ของพ้ืนที่
การเกษตรทั้งหมด 
                        -  สระเก็บกักน้ าสาธารณะมีเกือบทุกหมูํบ๎าน  สํวนมากเก็บกักน้ าไมํได๎ตลอดปี   เพราะ
ไมํได๎ปรับปรุง เนื่องจากขาดงบประมาณหรือขาดการรํวมมือกันดูแล ให๎เก็บกักน้ าได๎ยาวนาน 
       -  สระเก็บน้ าในไรํนาของเกษตรกรที่เกษตรกรขุดเก็บกักน้ าไว๎ในไรํนา และหรือได๎รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ มีประมาณ 1,200 ราย 
       - พ้ืนที่บางสํวนในทุกปี ประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล๎งซ้ าซาก ซึ่งไมํสามารถ
ควบคุมได๎ เนื่องจากเกิดจากสภาพดิน สภาพภูมิประเทศและต๎อง แก๎ไข เป็นระบบพื้นท่ีกลุํมจังหวัดที่
เกี่ยวข๎อง 
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4. สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
 4.1 โครงสร้างเศรษฐกิจ   ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด 
        ในปี 2553 โครงสร๎างการผลิตตามมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  จังหวัดยโสธร  
จ านวน 16 สาขา มีมูลคํา 23,900 ล๎านบาท มูลคําผลิ ตภัณฑ์เฉลี่ยตํอหัว (Per Capita :GPP) 38,722 
บาท จัดเป็นล าดับที่ 14 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และล าดับที่ 71 ของประเทศ โดยสาขาการผลิต         
ที่ท ารายได๎มากที่สุด คือ สาขาภาคเกษตร ได๎แกํ การเกษตรกรรม การลําสัตว์ และการปุาไม๎ มีมูลคํา  
5,896 ล๎านบาท รองลงมา คื อ สาขาภาคนอกเกษตร ได๎แกํ  การขายสํงการขายปลีก  การซํอมแซม
ยานยนต์ของใช๎ในครัวเรือน  มีมูลคํา 4,633 ล๎านบาท  และการศึกษา  มีมูลคํา 4,034 ล๎านบาท  ตามล าดับ         

 ตามข๎อมูล จปฐ. ปี 2554 ในเขตชนบท ส ารวจ 93,223  ครัวเรือน ประชากรจ านวน  
336,478 คน มีรายได๎เฉลี่ ย 48,713.63 บาท/คน/ปี  มีครัวเรือนที่มีรายได๎เฉลี่ยต่ ากวํา 23,000  
บาท/คน/ปี จ านวน 242 ครัวเรือน 
        การประกอบอาชีพ   มีประชากรวัยแรงงาน  (16-60 ปี)  จ านวน  373 ,041   คน       
สํวนใหญํประมาณร๎อยละ  60  ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกร รม  รองลงไปเป็นอาชีพภาคอุตส าหกรรม           
ภาคพาณิชยกรรม   ภาคขนสํงและภาคบริการตามล าดับ 
 4.2 ภาคการผลิตที่ส าคัญของจังหวัด 
       4.2.1 ภาคการเกษตร 
   - จังหวัดมีพ้ืนที่การเกษตรกรรม  (เพาะปลูกและปศุสัตว์ / ประมง)  1,623,649  ไร ํ
                1) สาขาการผลิตพืช   ในปี 2554  มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญท่ีเพาะปลูก   ได้แก่ 
        1.1) ข๎าวนาปี   พ้ืนที่เพาะปลูก 1,093,986  ไรํ  และข๎าวนาปรัง  156,882  ไรํ  
โดยข๎าวที่ปลูกเป็นข๎าวเจ๎าธรรมดาและข๎าวเจ๎าหอมมะลิ   มีพ้ืนที่ปลูก  1,061,477  ไรํ  ข๎าวเหนียว  
440,891  ไรํ   ผลผลิตข๎าวเจ๎าเฉลี่ย  440  ก.ก. / ไรํ   ข๎าวเหนียว  460  ก.ก. / ไรํ  ซึ่งยังอยูํในอัตรา
คํอนข๎างต่ า  มีการปลูกข๎าวหอมมะลิปลอดภัยและอินทรีย์ที่อ าเภอกุดชุม  อ าเภอมหาชนะชัย และอ าเภอ
ค๎อวัง  พ้ืนที่ปลูก  35,350 ไรํ  ผลผลิตเฉลี่ย 350 ก.ก./ไรํ  ด าเนินการโดยกลุํมเกษตรกรท านานาโสํ   
กลุํมเกษตรกรท านาบากเรือ  และกลุํมเกษตรกรรมธรรมชาติยั่งยืน  ซึ่งจะสํงไปจ าหนํายตํางประเทศตาม
มาตรฐานที่ผู๎สั่งซื้อก าหนด 
        1.2) มันส าปะหลัง    พื้นที่เพาะปลูก 243,285  ไรํ  ผลผลิตเฉลี่ย 3,533 ก.ก./ไรํ 
        1.3) ยางพารา  พ้ืนที่เพาะปลูก  73,451  ไรํ  ผลผลิตเฉลีย่ 252 ก.ก./ไรํ 
        1.4) อ๎อยโรงงาน    พ้ืนที่เพาะปลูก 26,822 ไรํ  ผลผลิตเฉลี่ย 6,349 ก.ก./ไรํ 
        1.5) มะมํวง    พื้นที่เพาะปลูก 2,307  ไรํ  ผลผลิตเฉลี่ย 942 ก.ก./ไรํ 
        1.6) ถั่วลิสง    พื้นที่เพาะปลูก  2,166  ไรํ  ผลผลิตเฉลี่ย 213 ก.ก./ไรํ 
        1.7) ข๎าวโพดหวาน    พ้ืนที่เพาะปลูก  103  ไรํ  ผลผลิตเฉลี่ย 2,471 ก.ก./ไรํ 
        1.8) แตงโม    พ้ืนที่เพาะปลูก  372  ไรํ  ผลผลิตเฉลี่ย 2,876 ก.ก./ไรํ 
        1.9) มะพร๎าว    พ้ืนที่เพาะปลูก   244   ไรํ   
        1.10) กล๎วยน้ าว๎า    พ้ืนที่เพาะปลูก  364  ไรํ   
        1.11) พริกข้ีหนูสวน  พื้นที่เพาะปลูก 307 ไรํ 
  1.12) หอมแดง  พื้นที่เพาะปลูก  912  ไรํ 
  1.13) ผักบุ๎งจีน  พื้นที่เพาะปลูก  308.50 ไร ํ
  1.14) คะน๎า   พื้นที่เพาะปลูก  157.50  ไรํ  
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                2) สาขาการผลิตด้านปศุสัตว์    มีสัตว์ท่ีเกษตรกรเลี้ยงเพื่อจ าหน่าย   ได้แก่ 
        2.1)  โคพ้ืนเมือง   โคพันธ์   โคลูกผสม   จ านวน  120,459  ตัว    
จ านวนเกษตรกร   32,023  ราย    
        2.2)  กระบือ   จ านวน  25,715  ตัว    จ านวนเกษตรกร   8,509  ราย   
        2.3)  สุกร       จ านวน  27,512  ตัว    จ านวนเกษตรกร   2,154  ราย 
        2.4)  ไกํ     - ไกํพ้ืนเมือง  1,109,276  ตัว  จ านวนเกษตรกร 50,183  ราย 
              - ไกํเนื้อ     192,180  ตัว    จ านวนเกษตรกร   810  ราย 
              - ไกํพ้ืนเมือง   10,074 ตัว    จ านวนเกษตรกร   876  ราย 
        2.5) เป็ด    - เป็ดเทศ   118,191  ตัว    จ านวนเกษตรกร   10,982  ราย 
              - เป็ดเนื้อ / เป็ดไขํ  35,886 ตัว จ านวนเกษตรกร  2,745  ราย 
        2.6) แพะ    จ านวน  258   ตัว    จ านวนเกษตรกร  83  ราย 
                3) สาขาการประมง 
        3.1) จับปลาจากแหลํงน้ าธรรมชาติตํอปี   จ านวน  1,110,667  ก.ก.  ปลาที่จับ
ได๎มาก  ได๎แกํ   ปลาชํอน  ปลาดุก   ปลาหมอ   ปลาตะเพียน   ปลานิล  ปลาไน   ตามล าดับ    
        3.2) การเพาะเลี้ยงปลา   จับปลาได๎ตํอปี   จ านวน  701  ตัน  ปลาที่เลี้ยงมาก  
ได๎แกํ   ปลาตะเพียน   ปลานิล  ปลาดุก   ปลาไน   ปลานวลจันทร์เทศ   ตามล าดับ    
 

 ๔.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม  จังหวัดยโสธรมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๒๓๗ โรงงาน เงินลงทุน             
๒,๓๖๕,๐๐๕ ,๓๑๑ บาท และมีการจ้างงานรวม ๓,๗๗๓ คน โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่มีทั้งขนาดเล็ก
จนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งมีท้ังอุตสา หกรรมที่ผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศและส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ 
เช่น ยางพารา ส่งไปจําหน่ายยังประเทศจีน ข้าวหอมมะลิ ชุดชั้นในสตรียี่ห้อซาบีน่า เป็นต้น โดยมีหมวด
อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานมากที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก ่

(๑) อุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าว อบเ มล็ดพืช ทํามันเส้น มีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น ๓๙ 
โรงงาน เงินลงทุน ๙๑๐.๖๓ ล้านบาท การจ้างงาน ๔๒๕ คน 

(๒) อุตสาหกรรมอโลหะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต มีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น ๓๘ โรงงาน เงินลงทุน 
๑๔๐.๙๐ ล้านบาท การจ้างงาน ๒๗๒ คน 

(๓) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่ อัดเศษโลห ะ กลึงและเชื่อมโลหะ มีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น
๒๓ โรงงาน เงินลงทุน ๕๐.๑๙ ล้านบาท การจ้างงาน ๑๐๖ คน 

 

ตารางแสดงจ านวนโรงงาน เงินทุนและคนงานตามหมวดอุตสาหกรรมในจังหวัดยโสธร 
 

หมวดอุตสาหกรรม 
จ านวน
โรงงาน 

เงินทุน (บาท) 
การจ้าง

งาน 
แรงม้า 

๑. อุตสาหกรรมการเกษตร 
๒. อุตสาหกรรมอาหาร 
๓. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 
๔. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

๓๙ 
๑๕ 
๐ 
๘ 

๙๑๐,๖๓๑,๒๑๑ 
๑๙๖,๑๒๙,๐๐๐ 

๐ 
๘,๐๓๐,๐๐๐ 

๔๒๕ 
๒๐๑ 

๐ 
๙๙ 

๑๘,๔๐๗.๒๕ 
๕,๘๒๕.๘๗ 

๐.๐๐ 
๒๓๗.๖๔ 
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๕. อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 
๖. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
 

๒ 
๐ 
 

๓๓๖,๑๗๐,๐๐๐ 
๐ 
 

๑,๔๔๐ 
๐ 
 

๕๖๔.๙๗ 
๐.๐๐ 

 
หมวดอุตสาหกรรม จ านวน

โรงงาน 
เงินทุน (บาท) การจ้าง

งาน 
แรงม้า 

๗. อุตสาหกรรมไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ 
๘. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
และเครื่องเรือน 
๙. อุตสาหกรรมกระดาษและ
ผลิตภัณฑ์จาก กระดาษ 
๑๐. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 
๑๑. อุตสาหกรรมเคมี 
๑๒. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ 
๑๓. อุตสาหกรรมยาง 
๑๔. อุตสาหกรรมพลาสติก 
๑๕. อุตสาหกรรมอโลหะ 
๑๖. อุตสาหกรรมโลหะ 
๑๗. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
โลหะ 
๑๘. อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
๑๙. อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
๒๐. อุตสาหกรรมขนส่ง 
๒๑. อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

๒๒ 
 

๔ 
 

๑ 
 

๐ 
๒ 
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๒ 
๑๑ 
๓๘ 
๑๑ 
๒๓ 
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๕๐,๑๙๑,๐๐๐ 

 
๑๔,๕๕๓,๕๐๐ 

๐ 
๓๑๓,๕๒๑,๖๐๐ 
๑๑๑,๘๑๐,๐๐๐ 

๒๐๓ 
 

๒๕ 
 

๑๒ 
 

๐ 
๑๒ 
๑๘ 

 
๒๔ 
๙๘ 

๒๗๒ 
๔๕๕ 
๑๐๖ 

 
๖๓ 
๐ 

๒๐๗ 
๑๑๓ 

๒,๐๘๓.๑๒ 
 

๑๒๔.๑๕ 
 

๖๘.๙๕ 
 

๐.๐๐ 
๒๕๕.๐๐ 
๘๔๒.๖๐ 

 
๗๖๗.๑๙ 
๖๖๗.๕๐ 

๑,๖๓๗.๐๔ 
๑,๐๕๐.๘๓ 
๘๗๖.๕๗ 

 
๗๓๗.๘๖ 

๐.๐๐ 
๙๒๐.๗๔ 

๗,๐๕๙.๐๐ 

รวมจ านวนโรงงาน ๒๓๗ ๒,๓๖๕,๐๐๕,๓๑๑ ๓,๗๗๓ ๔๒,๑๒๖.๒๘ 
 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช .) จํานวน ๖๒๘ ผลิตภัณฑ์ 
และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับความนิยมและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกและจังหวัดยโสธร โดยเฉพาะ  
หมอนขวานผ้าขิดที่บ้านศรีฐาน อําเภอป่าติ้ว จํานวน ๗๑ ราย มีการส่งไปจําหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ   ส่วนผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่มีจําหน่ายในท้องถิ่นและภายในประเทศ ซึ่งมีกําลังผลิตไม่มากนักและ



 

 

๙ 

สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกในชุมชน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ผ้ าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย 
เครื่องทองเหลือง แกะสลักไม้  ปลาส้ม  ไก่ย่างบ้านแคน  เป็นต้น  
       4.2.3  การค้าและบริการ  และการท่องเที่ยว 
   1) ด้านการค้า 
       - การจดทะเบียนประกอบธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2553  มีผู๎จดทะเบียนนิติบุคคล 613 ราย  
การค๎าของ จังหวัดยโสธรโดย เฉพาะการค๎าข๎าว  มีหนาแนํนที่ชุมชนเทศบาลเมืองยโสธร  เทศบาลต าบล  
กุดชุมพัฒนา  เทศบาลต าบลเลิงนกทา เทศบาลต าบลค าเข่ือนแก๎ว สินค๎าที่มีชื่อเสียง ได๎แกํ  ข๎าวหอมมะลิ   
หมอนขวานผ๎าขิด  ปลาส๎ม   โดยในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดสามารถจ าหนํายผลิตภัณฑ์ชุมชนได๎   
711,178,342  ล๎านบาท 
 
   2) ด้านการบริการ 
       2.1) ด๎านการเงิน  มีธนาคารพาณิชย์  11  แหํง  ปี  2554  เงินฝากกระแสรายวัน   
ฝากประจ า   ฝากออมทรัพย์  6,954  ล๎านบาท  เงินให๎สินเชื่อ  9,248  ล๎านบาท 
       2.2) ด๎านสาธารณูปโภค  มีบริการไฟฟูาและประปาที่ดี  ไปรษณียภัณฑ์ขนสํงทางบก   
แตํไมํมีสนามบินและรถไฟ 
       2.3) ด๎านที่พักโรงแรม  มีโรงแรม  42  แหํง  จ านวน  790  ห๎องพัก 

   3) ด้านการท่องเที่ยว 
       3.1) แหลํงทํองเที่ยว   จังหวัดยโสธรมีแหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติอยูํทางตอนเหนือ 
และตอนกลางของจังหวัด  เชํน  ภูถ้ าพระ  ภูทางเกวียน  ภูหินปูน  ล าน้ าทวนและสวนสาธารณะพญาแถน
ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร   ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียง  เชํน หมอนขวานผ๎าขิด  จักสานไม๎ไผํ         
การแกะสลัก   ทอผ๎าไหม  ทอพรม  อยูํทางตอนกลางของจังหวัด   และแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรมอยูํทาง
ตอนกลางและตอนใต๎ของจังหวัด  เชํน  พระธาตุยโสธรหรือพระธาตพุระอานนทธ์าตุกํองข๎าวน๎อย  หอพระไตร
วัดสระไตรนุรักษ์  ดงเมืองเตย  พระธาตุกูํจาน  วัดพระพุทธบาท   แตแํหลํงทํองเที่ยวตํางๆ เหลํานี้มีจุดอํอน  
คือ  แตํละแหลํงอยูํหํางไกลกัน  มีขนาดเล็กและไมํเดํนพอที่จะดึงดูดนักทํองเที่ยวมาแวะเที่ยวชม 

แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด และคุณลักษณ์เด่นที่สามารถส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ได้ดี 

 

ที ่
แหล่งท่องเที่ยว 

และท่ีตั้ง 
ประเภท คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

๑. ธาตุถาดทอง หรือ        
ธาตุก่องข้าวน้อย  
บ๎านตาดทอง  หมูํที่ 
๑, 
๙ , ๑๑  ต าบลตาด
ทอง อ าเภอเมือง
ยโสธร   

วัฒนธรรม เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสร๎างจากอิฐ แบบอยํางของเจดีย์ลาว 
รุํนเกําผสมผสานกับเจดีย์รุํนใหมํแบบพระธาตุหลวง
เวียงจันทน์  สร๎างราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓ – ๒๕ และมี
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยูํในอุบลุงด๎านหน๎าองค์ธาตุ และ
มีต านานวํา ได๎เกิดเหตุลูกฆําแมํเนื่องจากโมโหหิวที่มารดา
มาสํงข๎าวช๎าและใช๎กํองข๎าวน๎อย   เมื่อกินข๎าวอ่ิมแตํกลับกิน
ไมํหมด  ส านึกผิดเสียใจ  จึงไถํบาปโดยการรํวมสร๎างเจดีย์
ดังกลําว 

๒. วัดมหาธาตุ  
ต าบลในเมือง 

วัฒนธรรม เป็นวัดพระอารามหลวง  มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนมา
สักการะกราบไว๎ และเที่ยวชม ได๎แกํ   



 

 

๑๐ 

อ าเภอเมืองยโสธร  
 
 

พระธาตุอานนท์  เป็นพระธาตุที่สร๎างขึ้นเมื่อประมาณ  ป ี
พุทธศักราช ๑๒๓๘ ใช๎บรรจุอัฐิธาตุของพระอานนท์  พระ
สาวกซึ่งมีเพียงแหํงเดียวในประเทศไทย  ตั้งอยูํหน๎าพระ
อุโบสถ เจดีย์มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยม  สํวนยอดคล๎าย พระ
ธาตุพนม  ได๎รับอิทธิพลศิลปะจากหลวงพระบาง      
พระพุทธบุษยรัตน์หรือพระแก้วหยดน้ าค้าง  เป็นพระบูชา
คูํบ๎านคูํเมืองของชาวยโสธรท าจากแก๎วผลึกสีขาวใสสํวนฐาน
บัลลังก์หุ๎มด๎วยทองค าเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัย
เชียงแสน ขนาดหน๎าตักกว๎าง  

ที ่
แหล่งท่องเที่ยว 

และท่ีตั้ง 
ประเภท คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

   ๑.๙ นิ้ว สูง ๓.๕ นิ้ว ได๎รับพระราชทานจาก รัชกาล    ที่ ๓  
แหํงราชวงศ์จักรี  ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว๎ที่วัดมหาธาตุ   
หอไตร  อยูํในบริเวณวัดมหาธาตุ  สร๎างข้ึนเมื่อประมาณ  
พ.ศ. ๒๓๗๓  โดยพระครูหลักค า  (กุค า)เจ๎าอาวาสวัด
มหาธาตุรูปที่  ๓  ตัวอาคารหอไตรสร๎างด๎วยไม๎ตั้งอยูํกลาง
สระน้ า เป็นที่เก็บคัมภีร์ใบลาน พร๎อมพระไตรปิฏก  และ
ต าราตํางๆซึ่งพระครูหลักค าเป็นผู๎น ามาจากเมืองเวียงจันทน์      
     

3. 
 

เมืองเก่าชุมชนบ้าน 
สิงห์ท่า   
ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองยโสธร 

วัฒนธรรม สร๎างข้ึนเมื่อยุคสมัยชาวจีน เข๎ามาค๎าขาย ในยโสธรรุํนแรกๆ  
ตึกแถวโบราณ  งดงามด๎วยสถาปัตยกรรมมีลักษณะเป็นตึก
อิฐ  ดินเหนียวมีรูปแบบศิลปกรรมแบบจีนผสมยุโรปหรือชิ
โน   โปรตุกีส   เป็นเขตธุรกิจเมืองเกําซึ่งบางตึกยังปรากฏ
รํองรอยที่เขียนวํา “สมักขสถาน” ที่มาจากค าวํา “Smoke 
สถาน” หรือที่รู๎จักกันในชื่อ “โรงฝิ่น”    
 

4. วัดสิงห์ท่า 
ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองยโสธร 
 
 

วัฒนธรรม ประวัติของการกํอตั้งเมืองยโสธร เริ่มที่วัดสิงห์ทํา  ในสมัย
ท๎าวค าใส  ท๎าวค าสุย  ท๎าวค าสิงห์  ท๎าวก่ า  ท๎าวมุม  มา
สร๎างบ๎านสิงห์ทําในครั้งแรก  เมื่อนครเขื่องขันธ์ กาบแก๎ว  
บัวบาน หรื อหนองบัวลุํมภูแตกแล๎ว  เจ๎าพระวอพร๎อมด๎วย
ญาติวงศาจึงได๎อพยพมาอยูํบ๎านสิงห์ทําแบํงราษฎรไว๎ให๎อยูํ
ในความดูแลของท๎าวค าใส  มีการสถาปนาวัดใหญํขึ้นคือ วัด
สิงห์ทํา เหตุวําได๎พบสิงห์หินและพระพุทธรูปใหญํอยูํในดง
วัดสิงห์ทําปัจจุบัน 
 

5. แหล่งรวม
โบราณวัตถุ  
วัดศรีธาตุ 
บ๎านสิงห์  ต าบลสิงห์  

วัฒนธรรม วัดศรีธาตุบ๎านสิงห์ถือวําเป็นแหลํงรวมโบราณวัตถุที่มีคํา
และสืบต านานเมืองยโสธร  ซึ่งยังปรากฏอยูํหลายอยํางเชํน 
พระพุทธรูปโบราณปางมารวิชัย ,  สิงห์หินแกะสลักท่ีเชื่อวํา
เป็นสิงห์คูํกับวัดสิงห์ทํา, ภาพจิตรกรรมโบราณบนผืนผ๎าไหม



 

 

๑๑ 

อ าเภอเมืองยโสธร เรื่องเวสสันดรชาดก  ซึ่ง นําจะมีอายุในระยะกรุงธนบุรี ถึง
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต๎น 
 
 

ที ่
แหล่งท่องเที่ยว 

และท่ีตั้ง 
ประเภท คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

6. หมู่บ้านหัตถกรรม
บ้านนาสะไมย์ บ้าน
นาสะไมย ์ต าบลนา
สะไมย์ อ าเภอเมือง
ยโสธร 

วัฒนธรรม ถือวําเป็นหมูํ บ๎านชํางฝีมือ  ในจังหวัดยโสธร เนื่องจากมี
สินค๎าหัตถกรรมที่เลื่องชื่อหลายอยําง อาทิเครื่องจักสาน  
งานแกะสลักบานประตูไม๎ เกวียนไม๎โบราณจ าลอง และ
เครื่องทองเหลือง  ชาวบ๎านมีความช านาญในการท าเครื่อง
จักสานทุกครัวเรือนเป็นหมูํบ๎านที่มีเศรษฐกิจดีน ารายได๎
ให๎กับจังหวัดเ ป็นจ านวนมาก หมูํบ๎านนาสะไมย์นับเป็น
แหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นําเยี่ยมชม  และหาซื้อสินค๎า
หัตถกรรม ของจังหวัดยโสธร 

7. วังมัจฉา, วัดบ้าน
กว้าง  ต าบลเขื่องใน  
อ าเภอเมืองยโสธร 

วัฒนธรรม วังมัจฉาเป็นสถานที่ให๎อาหารปลาในเขตอภัยทานของวัด
บ๎านกว๎าง ซึ่งจะมีปลาประเภทตํางๆท่ีเป็นปลาน้ าจืดที่อยูํใน
ล า        น้ าทวน  อีกท้ังภายในอุโบสถของวัดบ๎านกว๎างยัง
เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานที่ชาวบ๎านเรียกวําพระ
เจ๎าใหญํซึ่งเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปที่สร๎างด๎วยดินผสมยางไม๎  
ลงรักปิดทองมีขนาดหน๎าตักกว๎างสามศอกเศษ สูงหกศอก
เศษ  และจะมีงา นสรงน้ าพระเจ๎าใหญํในเดือนพฤษภาคม
ของทุกปี 
 

8. งานประเพณีบุญบ้ัง
ไฟจังหวัดยโสธร 
ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองยโสธร   

วัฒนธรรม งานประเพณีบุญบั้งไฟจะจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  ในสัปดาห์
ที่ ๒ ของเดือนพฤษภาคมของทุกปี  เป็นประเพณีเกําแกํ
ของชาวอีสานที่เชื่อวําการท าบุญบั้งไฟเ พ่ือเป็นการบูชา
เทพยดาฟูาดินให๎ฝนตกต๎องตามฤดูกาล  ซึ่งถือเป็นงาน
ประเพณีท่ียิ่งใหญํของชาวยโสธรที่เป็นที่รู๎จักของทั้งชาวไทย
และชาวตํางชาติ  และที่สนใจของนักทํองเที่ยวที่อยากมา
เที่ยวชมติดอันดับ 1ใน 5  ของโลก   ปัจจุบัน การจัดงาน
ได๎เชิญเมืองคูํแฝด ได๎แกํเมืองซิ ซิบุ ประเทศญี่ปุุน ส .ป.ป.
ลาว  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข๎ารํวมงานด๎วย  
กิจกรรมประกอบด๎วย ขบวนแหํบั้งไฟสวยงาม  บังไฟ
โบราณ  ประกวดกาพย์เซิ้ง  ประกวดธิดาบังไ ฟ ประกวด
กองเชียร์   บังไฟขึ้นสูง   บังไฟแฟนซี  การจัดแสดงและ
จ าหนํายสินค๎าผลิตภัณฑ์ชุมชน   และกิจ กรรมรื่นเริงอื่น ๆ  
เป็นที่สนุกสนานของผู๎ที่ได๎มาเท่ียวชม 
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9. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน   
บ๎านทุํงแต๎  ต าบลทุํง
แต๎ อ าเภอเมืองยโสธร 

วัฒนธรรม เป็นที่รวบรวมข๎าวของเครื่องใช๎โบราณในท๎องถิ่นของ
ชาวบ๎า น ทั้ง เครื่องใช๎ เครื่องครัว เครื่องมือดักจับสัตว์ 
เครื่องดนตรี พระพุทธรูป ใบลาน ฯลฯ ที่ถูกเก็บรวบรวมอยูํ
ในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ๎าน ในบริเวณวัดบูรพา บ๎านทุํงแต๎ 
งานประเพณี จุดไฟตูมกา  บ๎านทุํงแต๎  ต าบลทุํงแต๎  อ าเภอ
เมืองยโสธร  ในคืนวันออกพรรษา ของทุกปี ณ วัดบูรพา  
บ๎านทุํงแต๎  ชาวบ๎าน จะพากันจุด "ไฟตูมกา " โคมไฟที่
ประดิษฐ์จากผลไม๎ปุา   ที่เรียกวําผลตูมกา รูปทรงกลม
คล๎ายผลส๎มขนาดเทําก าปั้น  คว๎านเอาเนื้อและเมล็ดข๎างใน
ออกให๎หมด แล๎วจุดเทียนด๎านใน  ใช๎มีดแกะเป็นลายตํางๆ
แล๎วหิ้วก๎านโคมไฟตูมกาไปแขวนรวมกันไว๎ตามซุ๎มไม๎ไผํที่
ทางวัดจัดไว๎ พร๎อมกลําวค าบูชาพระรัตนตรัย และสวดมนต์
ไหว๎พระพร๎อมกัน เพ่ือความเป็นสิริมงคล 
 

10. สวนสาธารณะพญา
แถน    อยูํในเขตตัว
เมืองยโสธร  ตาม
เส๎นทางหลวง
หมายเลข ๒๓  
ถนนแจ๎งสนิท 

ธรรมชาติ เป็นสวนสาธารณะบนเนื้อที่ ๑๘  ไรํ ที่เป็นปอดประจ า
จังหวัดของชาวยโสธร  เป็ นสวนที่จัดแตํงต๎นไม๎ดอกไม๎
ประดับที่สวยงาม หรับการพักผํอน  ออกก าลังกาย  มีสังคีต
ศาลาอเนกประสงค์  สนามเด็กเลํน  สนามกีฬากลางจังหวัด  
และยังใช๎เป็นที่สถานที่จุดบั้งไฟในงานประเพณีบุญบั้งไฟ
จังหวัดยโสธรอีกด๎วย   
 

11. หมอนขวานผ้าขิด   
บ๎านศรีฐาน ต าบลศรี
ฐาน อ าเภอปุาติ้ว   

ผลิตภัณฑ์
ท๎องถิ่น 
(OTOP) 

เป็นแหลํงผลิตหมอนขวานผ๎าขิด  หมอนรูปทรงสามเหลี่ยม
คล๎ายขวาน  ใช๎หนุนนอนและถวายพระเป็นการท าบุญ  
แสดงถึงภูมิปัญญาของชาวบ๎านที่ถํายทอดกันมา ปัจจุบัน
หมอนขวานผ๎าขิดได๎พัฒนารูปแบบการตัดเย็บสีสันของผ๎าให๎
ถูกกับรสนิยมของชาวตํางปร ะเทศในแตํละทวีป  เป็นสินค๎า 
OTOPประดับ ๕ ดาวที่เป็นที่รู๎จักกว๎างขวางทั้งในและ
ตํางประเทศ  โดยเฉพาะการน าไปตกแตํงประดับประดา  
และใช๎งานในสปา  รีสอร์ท และตามโรงแรม 
      ปัจจุบันชาวบ๎านแทบทุกครัวเรือน มีอาชีพทอผ๎าและ
ท าหมอนขิด นักทํองเที่ยวสามารถเข๎าไปชมและซื้อ
หมอนขิด ไว๎เป็นที่ระลึก  นับเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
ที่น ารายได๎เป็นอันดับสองรองจากการท านา  
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12. ค่ายบดินเดชาฯ 
บ๎านเดิด  ต าบลเดิด 
อ าเภอเมืองยโสธร 

ธรรมชาติ เดินทางจากตัวเมืองยโสธร  ตามเ ส๎นทางหลวงหมายเลข 
๒๓ ถนนแจ๎งสนิท ไปทางจังหวัดร๎อยเอ็ดประมา ณ ๒๐ 
ก.ม.จากตัวเมือง ในบริเวณคํายบดินเดชาฯ นอกจากจะเป็น
สถานที่ราชการแล๎ว  ยังเป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจและ
เลํนกีฬา  ซึ่งมีท้ังสนามกอล์ฟขนาด ๙ หลุม  สระวํายน้ า  
สนามยิงปืน  และยังมีการจัดดํานกิจกรรมท ดสอบส าหรับ
สถานศึกษาในการที่มาท ากิจกรรมเข๎าคําย 
 

13. สวนสาธารณะ บุ่ง
น้อย บุ่งใหญ่    
ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองยโสธร 

ธรรมชาติ อยูํในเขตตัวเมืองยโสธร  เป็นสวนสาธารณะที่ได๎รับการ
พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว สถานที่
พักผํอน ออกก าลังกาย ในบริเวณสวนดั งกลําว มีอนุสาวรีย์
พระสุนทรราชวงศา ซึ่งเป็นเจ๎าเมืององค์แรกของจังหวัด
ยโสธร  ที่ประชาชนให๎ความเคารพ  รอบ ๆ บริเวณปรับภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามมีไม๎ดอกไม๎ประดับ ศาลาแปดเหลี่ยม  และ
ลานคอนกรีตขนาดใหญํ   
 
 

14. ล าทวน 
ต าบลในเมือง  อ าเภอ
เมืองยโสธร 
 
 
 

ธรรมชาติ เป็นแหลํงน้ า ที่ตั้งอยูํในระหวํางเขตเทศบาลเมืองยโสธร 
อบต . น้ าค าใหญํ และเทศบาลต าบลตาดทองลักษณะภูมิ
ประเทศของล าทวนมีความงดงามที่ตั้งอยูํตรงข๎าม
สวนสาธารณะ 
พญาแถน  ที่ใช๎ในการจุดบั้งไฟในงานบั้งไฟนานาชาติของ
จังหวัด จึงเหมาะสมเป็นแหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติ และ
ต านานบุญบั้งไฟของจังหวัด บริเวณดังกลําวได๎มีการขุดลอก
และปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีไม๎ดอก ไม๎ประดับ ศาลา
อเนกประสงค์ ลานออกก าลังกาย ทางเดิน ทางจักรยาน ใน
ล าทวนมีดอกบัวแดงที่บานสะพรั่งไปท่ัวบริเวณ ในอนาคต
จะสร๎างอาคารพญา       คันคาก พญานาค ภายในอาคาร
จะแสดงเรื่องราวต านานบุญบั้งไฟ 

15. สวนกล้วยไม้และ
ยโสธรมินิกอล์ฟ บ๎าน
สมสะอาด ต าบล
น้ าค าใหญํ อ าเภอ
เมืองยโสธร   

ธรรมชาติ ออกจากตัวเมืองยโสธร  ตามถนนวิทยธ ารงค์  จนถึงสี่แยก
บ๎านน้ าค าน๎อยตรงไปอีก ๓ ก.ม.  กํอนถึงบ๎านสมสะอาดจะ
อยูํทางด๎านซ๎ายมือสวนกล๎วยไม๎ยโสธรมีพ้ืนที่โดยรวม
ประมาณ ๕ ไรํ มีกล๎วยไม๎หลากหลายสายพันธุ์ เชํน แวนด๎า  
แคทรียา และสายพันธุ์อ่ืนอีก 
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มากมายที่เปิดให๎เข๎าชมและเรียนรู๎วิธีขยายพันธุ์  อีกท้ังยังมี
สนามมินิกอล์ฟส าหรับเด็กๆและครอบครัวมาเลํนพักผํอน
ยามวําง  มีสนามพัดกอล์ฟถึง ๑๘ หลุมที่มีความยากงําย
ตํางกันตามรูปแบบสนามที่ออกแบบอยํางสวยงาม  ซึ่ง
สามารถเลํนได๎ทั้งเป็นกลุํมและเป็นเกมส์ที่สนุกสนาน 

16. กุดกะเหลิบ 
ต าบลหนองหิน 
อ าเภอเมืองยโสธร 

ธรรมชาติ เป็นหนองน้ าขนาดใหญํอยูํในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองหินและ
ต าบลหนองเป็ด มี เนื้อท่ีประมาณ 1,500 ไรํ  มีน้ าตลอดปี
พร๎อมทัศนียภาพที่สวยงามและความอุดมสมบู รณ์ของสิ่งที่
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

17. หนองอ่ึง 
บ๎านแจ๎งน๎อย  
ต าบลค๎อเหนือ   
อ าเภอเมืองยโสธร 

ธรรมชาติ บริเวณหนองอ่ึง  มีนกเป็ดน้ าอาศัยเป็นจ านวนมาก  
สันนิษฐานวําอพยพมาจากเมืองจีน 

18. ภูสูง บ๎านหนองแคน  
หมูํที่ ๓  ต าบลบุํงค๎า 
อ าเภอเลิงนกทา 

ธรรมชาติ หํางจากอ าเภอเลิงนกทาประมาณ ๔๒ กม. เป็นภูเขาสูงที่มี
จุดชมวิวสวยงามเรียกวําผาสบนก (ปากนก) ที่สามารถมอง
ภูมิทัศน์ได๎ท่ัวทั้งอ าเภอ มีบํอน้ ามหัศจรรย์บนภูเขาประมาณ 
๓๐๐ บํอซ่ึงบางบํอมีความลึกถึง ๕ เมตร มีหลุมหลบภัยใน
สมยัคอมมิวนิสต์  มีวัดภูสูงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
สีขาวนวลองค์ใหญํพร๎อมทั้งงานปฏิมากรรมอื่นๆ  ที่สวยงาม
และปราณีต  และยังเป็น พุทธอุทยานเหมาะส าหรับจัด
อบรมปฏิบัติธรรม 

19. อ่างเก็บน้ าห้วยลิง
โจน  บ๎านห๎องแซง  
ต าบล 
ห๎องแซง อ าเภอเลิง
นกทา 

ธรรมชาติ เลี้ยวซ๎ายเข๎าอํางเก็บน้ าห๎วยลิงโจน  ระยะทางหํางจาก
อ าเภอประมาณ  ๒๐ กม. เป็นอํางเก็บน้ าในโครงการ
ชลประทานมีเนื้อที่ประมาณ ๑๔,๐๐๐ ไรํ มีระบบสํงน้ า
ส าหรับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรและเป็นแหลํง
เพาะพันธ์ปลา  มีร๎านจ าหนํายอาหารและเครื่องดื่มไว๎คอย
บริการประชาชน  นิยมใช๎เป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจเป็น
สถานที่ที่มีหาดทรายยาว และสวยงาม 

20. อ่างเก็บน้ าห้วยสะ
แบก บ๎านหนองแคน 
หมูํที่ ๓ ต าบลบุํงค๎า  
อ าเภอเลิงนกทา 

ธรรมชาติ เป็นชลประทานขนาดก ลาง  ขนาดความจุ  ประมาณ  
๒๖.๘๐ ล๎านลูกบาศก์เมตร มีทิวทัศน์สวยงามมองเห็นภู เขา
ล๎อมรอบฤดูกาลทํองเที่ยวนั้นจะจัดขึ้นในชํวงเทศกาล
สงกรานต์  ซึ่งทางเทศบาลต าบลบุํงค๎า  ได๎จัดให๎มีการ
แขํงขันกีฬา การตกปลาภายในอํางเก็บ  
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น้ า นอกจากนี้ยังมี   ภูจันทร์  เป็นภูเขาขนาดเล็ก มีลานหิน
สวยงามเรียกหินเตํา,ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ,มีเสาเฉลียง
ลักษณะคล๎ายดอกเห็ดและจุดชมวิวบนก๎อนหินใหญํมองเห็น
ภูมิทัศน์อํางเก็บน้ าห๎วยสะแบก มีถ้ าสุนัขจิ้งจอกอาศัยอยูํ 
เหมาะส าหรับออกก าลังกาย เชํน เดินทางไกล  ปั่นจักรยาน
เสือภูเขา ชมวิว  ตั้งแค๎มป์พักผํอน นอกจากนี้ในต าบล
เดียวกันยังมี ภูกะซะ บ๎านชํองเม็ก หมูํที่  เป็นภูเขาท่ีมีหิน
รูปทรงตํางมากมายมีบํอน้ าซึมอยูํบนยอดเขา (น้ าบุ๎น) 
สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบ  และยังมีรํองรอย
ภาพเขียนโบราณบนหน๎าผาหิน 

21. ห้วยหินลาด บ๎านโนน
หาด หมูํที่ ๕ ต าบล
สร๎างมิ่ง อ าเภอเลิงนก
ทา 

ธรรมชาติ เป็นแกํงหินที่ได๎รับน้ าจากห๎วยเซบายที่ผํานฝายน้ าล๎นซึ่งท า
ให๎มีน้ าที่ไหลผํานลานหินไลํระดับ เหมาะแกํการลํองแกํง 

22. วัดภูถ้ าพระ   
อ าเภอเลิงนกทา 
 
 

ธรรมชาติ เป็นถ้ าพระ มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญํ นอกนั้น
เป็น พระพุทธรู ปเกําตามขอบก าแพงเป็นจ านวนมาก ตํ อ
จากถ้ าพระเป็นทางเชื่อม เดินลักษณะโขดหินน๎อยใหญํ
สลับกัน และมีหอระฆังเพ่ือชมทัศนียภาพด๎านลําง 
ตํอจากนั้นจะเป็นก าแพงหินขนาดใหญํสองข๎างและมี
ทางเดินตรงกลาง เรียกวํา  
ถ้ าลอด 

23. ภูหมากพริก  
บ๎านทองสัมฤทธิ์ หมูํ 
๑๕  
ต าบลกุดชุม อ าเภอ
กุดชุม   

ธรรมชาติ เป็นปุาที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด๎วยสมุนไพรนานาชนิด และ
สัตว์ปุาตัวเล็กๆ จ าพวกกระรอก กระแต งู ไกํปุาและนก
นานาพันธุ์ และมีปูภูเขาท่ีมีขนอาศัยอยูํเรียกวําปูแปูง และภู
หมากพริกยังเป็นสนามหนึ่งในการจัดแขํงขันเสือภูเขาชิง
แชมป์แหํงประเทศไทย   
 

24. ภูทางเกวียน  บ๎าน
หนองแหน หมูํที่  ๕ 
หนองแหน อ าเภอกุด
ชุม   

ธรรมชาติ มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดเล็กท่ีสูงชัน มีจุดชมวิวพระอาทิตย์
ตกดิน  ด๎านบนเป็นวัดภูทางเกวียน  มีบํอน้ าหินที่มีน้ าขัง
ตลอดปี  เป็นเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ปุานานาชนิดและเป็นที่
ประดิษฐานของพระพุทธรูป   อยูํด๎านบนของบันไดทางข้ึน
ทั้งหมด ๒๐๐ ขั้น 
 

25. ภูถ้ าพระ 
อ าเภอกุดชุม 
 

ธรรมชาติ เป็นจุดเชื่อมของภูหินปูนกับน้ าตกนางนอน  อํางเก็บน้ าหลุบ
หนองนอและถ้ าจันได  สภาพทั่วไปเป็นจุดต่ าสุดของภู
หินปูนอยูํด๎านทิศใต๎สุด 



 

 

๑๖ 

ที ่
แหล่งท่องเที่ยว 

และท่ีตั้ง 
ประเภท คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

26. น้ าตกหินขัว 
อ าเภอเลิงนกทา 

ธรรมชาติ เป็นคล๎ายสะพานหิน (ชาวบ๎านเรียกขัว ) มีน้ าตกไหลลอด
ผํานสะพานหิน 

27. น้ าตกนางนอน 
อ าเภอกุดชุม 
 

ธรรมชาติ น้ าตกนางนอนถูกค๎นพบกลางปุาต๎นน้ าภูหินปูน เส๎นทางการ
เดิน เป็นปุาและลานหินกว๎างสลับกัน ระยะแรกจะเป็นปุาที่
สมบูรณ์ตํอจากนั้นเป็นลานหินกว๎าง มีธารน้ าไหลผํานตลอด
ระยะทางมีพันธุ์ไม๎ พันธุ์หญ๎าที่แปลกตาและชวนให๎ค๎นหาอยูํ
เป็นระยะ น้ าตกมีความสูง 5 เมตร เป็นน้ าตก 3  ชั้น มีธาร
น้ าใสไหลเย็น เหมาะส าหรับการมาพักผํอน  เลํนน้ า 
 

28. ภูถ้ าสิม 
อ าเภอกุดชุม 
 
 
 

ธรรมชาติ มีลักษณะเป็นถ้ า และมีส านักสงฆ์ อยูํภ ายในบริเวณ มีโขด
หินขนาดใหญํ สลับกันมีทางเดินลงเพื่อเชื่อมตํอไปยังรํองล า
ธารน้ าขนาดใหญํคํอนข๎างยาวทอดตัวไปตามแนวปุาของภู
ถ้ าสิม และเมื่อเดินทวนรํองน้ าขึ้นไปด๎านเหนือสุดของต๎นน้ า
จะพบดอกกระเจียว ปุาหญ๎า และดอกไม๎ปุานานาชนิด 
 

29. ภูหินปูน 
ปุาต้นน้ าภูหินปูน 
อ าเภอกุดชุม 
 
 

ธรรมชาติ มีโขดหินรูปรํางแปลก ๆ เหนือบริเวณหินกว๎างด๎านหน๎าของ
วัด โขดหินที่พบมีรูปรํางที่สามารถจินตนาการเป็นรูปสัตว์  
ตําง ๆ เดินขึ้นอีก 700 เมตร เป็นที่ตั้งของลานพุทธธรรม 
ตลอดจนโขดหินขนาดใหญํที่ยื่นออกไปกลางหน๎าผาที่มี
ความสูงชันเทํากับยอดไม๎  เหมา ะส าหรับชมทัศนียภาพ
เบื้องลําง 
 

30. ปุาติ้วล่องแพล าเซ
บาย 
อ าเภอปุาติ้ว 
 
 
 

ธรรมชาติ จุดเริ่มของการลํองแพอยูํที่ “สวนไม๎งาม ” ซึ่งเป็นที่พัก
ประเภทรีสอร์ทชมธรรมชาติและร๎านอาหาร แพที่ใช๎ส าหรับ
ลํองเซบายเป็นแพขนาดนั่งไมํเกิน 50 คนมีจุดหมาย
ปลายทางอยูํที่วัดภูขี้ครั่ ง ซึ่งเป็นวัดที่มีความเกําแกํและมี
พระพุทธรูปเกําแกํท่ีท าจากครั่งไม๎ 

31. สวนหินงาม  บ๎านปุา
ชาด ต าบลห๎องแซง  
อ าเภอเลิงนกทา 

ธรรมชาติ มีโขดหินน๎อยใหญํ รูปรํางตํางๆ เรียงรายอยูํทั่วบริเวณกว๎าง  
มีดอกกระเจียวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งสีขาวและสี
ชมพูสลับกัน  ซึ่ งจะออกดอกบานสะพรั่งในชํวงต๎นฤดูฝน
สลับกับโขดหินงาม ในบริเวณใกล๎เคียงจะมีส านักสงฆ์เล็กๆ
และมีหนองน้ าซึ่งสามารถกางเต๎น ท์พักแรมบริเวณดังกลําว
ได ๎
 

 

 



 

 

๑๗ 

ที ่
แหล่งท่องเที่ยว 

และท่ีตั้ง 
ประเภท คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

32. ภูมะยาง  บ๎านโคก
ใหญํ  ต าบลศรีแก๎ว  
อ าเภอเลิงนกทา 

ธรรมชาติ 
 

 

เป็นภูเขาท่ีมีโขดหินน๎อยใหญํ ที่ถูกกัดเซาะ สลัก ตกแตํง
จากธรรมชาติจนเกิดเป็นรูปรํางลักษณะตํางๆ มีภูผักหวาน 
เป็นเขาที่ มีดานหินกว๎างอยูํบนเขาในฤดู ฝน น้ าจะไหล ลงสูํ
อํางเก็บน้ าที่ชาวบ๎านเรียกวําอํางกบ  โดยมีน้ าตกท่ีสวยงาม  
และ ถ้ าศรีสงคราม  ในปากถ้ าประมาณ 1 เมตรเป็นถ้ าห๎อง
โถงกว๎างประมาณ ๒๐ เมตร โดยมีรํองน้ าไหลผํานทั้งปี ใน
ถ้ ามี 
บํอน้ าน้ าจาง (จืด) 
 

33. วัดปุาวังน้ าทิพย์  
บ๎านมํวงกาชัง  ต าบล
สวาท อ าเภอเลิงนก
ทา 

วัฒนธรรม เป็นวัดที่เป็นที่จัดอบรมสัมมนา มีสิ่งกํอสร๎างที่ให๎ความรู๎ด๎าน
พระพุทธศาสนาของจังหวัดยโสธร  
 

34. วัดพระพุทธบาท
ยโสธร บ๎านหนองยาง
หมูํที่ ๓ ต าบลหัว
เมือง อ าเภอมหาชนะ
ชัย 

วัฒนธรรม เดิมเป็นวัดเกําท่ีมี โบราณวัตถุซึ่งน ามา   จากกรุงศรีอยุธยา 
เมื่อปี ๑๓๗๘ คือ 1.รอยพระพุทธบาท             2.พระ
พุทธ รูปปางนาคปรก 3.เสาหิน  (ศิลาจารึก ) ซึ่งเป็นศิลา
จารึกท่ีจารึกอักขระตัวขอมและบาลี   ซึ่งในปัจจุบันได๎มีการ
สร๎างอุโบสถและเจดีย์ขึ้นเพ่ือประดิษฐานหลวงพํอหยกขาว
และหุํนขี้ผึ้งรูปเหมือนของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ
ไทย 
 

35. ประเพณีแห่มาลัย 
เทศบาลต าบลฟูา
หยาด อ าเภอมหา
ชนะชัย   

วัฒนธรรม ประเพณีท่ีจัดขึ้นเฉพาะที่ บ๎านฟูาหยาด  อ .มหาชนะชัย  จัด
ขึ้นในวันขึ้น 14 ค่ า เดือน 3 หรือกํอนวันมาฆบูชาเป็น
ประจ าทุกปี  เพ่ือเป็นการสักการบูชาพระพุทธเจ๎าแทนดอก
มณฑารพ  ซึ่งเชื่อกันวําเป็นดอกไม๎แหํงสรวงสวรรค์  ที่หลํน
ลงมายังโลกมนุษย์  โดยชาวบ๎านจะน าข๎าวตอกมาร๎อยเป็น
มาลัยแล๎วแหํไปถวายพร ะ  ซึ่งในปัจจุบันมีการประกวด
มาลัยประเภทตํางๆของแตํละชุมชน  และยังเป็นประเพณีท่ี
มีแหํงเดียวในประเทศไทย 
 

36. แหล่งโบราณคดี 
บ้านบึงแก บ๎านโนน
แก   ต าบลโนนแก  
อ าเภอมหาชนะชัย   

วัฒนธรรม เป็นชุมชนโบราณเขตลุํมแมํน้ าชี  ภายในหมูํบ๎านพบ
โบราณวัตถุ คือ 1.ใบเสมาหิน 2.พระพุทธรูปหินทราย 3.
แทํนหินบด 4.เศษภาชนะดินเผา 5.หลักศิลาจารึก (โนนสัง)  
แตํในปัจจุบันที่อยูํในพื้นท่ียังคงเหลือแตํใบเสมาหินและหลัก
ศิลาจารึก  สํวนโบราณวัตถุอ่ืนถูกน าไปเก็บไว๎ที่พิพิธภัณฑ์
สถานที่จังหวัดอุบลราชธานี 
 



 

 

๑๘ 

ที ่
แหล่งท่องเที่ยว 

และท่ีตั้ง 
ประเภท คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

37. วัดพระธาตุบุญตา  
บ๎านพระเสาร์หมูํที่ ๑ 
ต าบลพระเสาร์ 
อ าเภอ      มหาชนะ
ชัย 

วัฒนธรรม เดิมเป็นวัดร๎างอายุ ๑๐๐๐ ปี  มีอิฐ และศิลาแลงเกํากลาง
หนองน้ าซึ่งเป็นเสาไม๎ตะเคียนฝังอยูํใต๎พ้ืนหนองน้ า  ปัจจุบัน
บูรณะใหมํเป็นองค์พระธาตุบุญตาซึ่ง บรรจุพระธาตุของพระ
อรหันต์ทั่วสารทิศและมีทองค าหนักประมาณ ๓๐ บาท รวม
บรรจุไว๎บนยอดพระธาตุเจดีย์ ณ บริเวณเดียวกันจะมี ศูนย์
อนุรักษ์สัตว์ปุาบ้านปากปึ่ง     มีสัตว์ งู ลิงอาศัยอยูํบริเวณ
นี้เป็นจ านวนมาก อบต .พระเสาร์จึงสร๎างลานปูน  ศาลาที่
พักนักทํองเที่ยว  ตั้งให๎เป็นศูนย์อนุรักษ์สัตว์ 

38. พระธาตุกู่จาน  
บ๎านกูํจาน ต าบลกูํ
จาน อ าเภอค าเข่ือน
แก๎ว 

วัฒนธรรม สร๎างข้ึนพุทธศตวรรษท่ี 12 หรือสมัยทวาราวดี ตั้งอยูํที่วัดกูํ
จาน  มีรูปทรงพระธาตุเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ลักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบพระธาตุพนม  เชื่อวําเป็นที่บรรจุพระ
บรมสารีริ กธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า  ชาว
ต าบลกูํจาน อ าเภอค าเข่ือนแก๎ว จะจัดงานนมัสการพระธาตุ
ที่ยิ่งใหญํข้ึนเป็นประจ าทุกปี ในชํวงวันมาฆบูชา  (วันเพ็ญ
เดือนสาม ) บริเวณใกล๎เคียงกันจะมี กู่บ้านงิ้ว  เป็น ๑ 
โบราณสถาน ซึ่งเป็นเทวสถานของขอมในยุคสมัยของพระ
เจ๎าชัยวรมันที่ ๗ สร๎างข้ึนราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ แผนผัง
อาคารประกอบด๎วย 
๑)ปราสาทพระประธาน ๒)บรรณาลัยหรือห๎องสมุด และ ๓) 
สระน้ า หรือ    บาราย  ตัวปราสาทมีแทํนฐานสี่เหลี่ยมรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ๎า  ด๎านบนสลักเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตํอกัน ๓ 
ชํอง เรียกวําตรีมูรติ สร๎างเพ่ือตั้งเทวรูปเพื่อเคารพบูชา หรือ
ที่เรียกวํารัตนตรัยมหายาน และมีปูนปั้น ๑๒ นักกษัตริย์เฝูา
เทวาลัย 

39. ดงเมืองเตย  
บ๎านสงเปือย     
ต าบลสงเปือย  
อ าเภอค าเข่ือนแก๎ว 

วัฒนธรรม ซากเมืองโบราณดงเมืองเตย มีลักษณะเป็นโบราณสถาน
ก าแพงเมือง มีสระน้ าคนดินล๎อมรอบ เป็นชุมชนโบราณสมัย
ทวาราวดีที่ได๎รับอิทธิพลของอารยธรรมในสมัย เจนละพบ
เศษภาชนะเครื่องปั้นดินเผาหลายยุค รวมทั้งเศษตะกรัน
โลหะ ในอารยธรรมยุคสัมฤทธิ์ นอกจากนั้นยังพบหลักฐาน
เป็นหินสลักรูปจ าลองลักษณะเป็นกุฑุวงโค๎งรูปเกือกม๎ามี
อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒ 
 
 
 

 

 

 



 

 

๑๙ 

ที ่
แหล่งท่องเที่ยว 

และท่ีตั้ง 
ประเภท คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

40. พระธาตุโพนทัน   
บ๎านโพนทัน หมูํที่ 
๑,๖,๘ ต าบลโพนทัน 
อ าเภอค าเข่ือนแก๎ว   

วัฒนธรรม พระธาตุโพนทันอยูํในวัดบ๎านโพน  ซึ่งมีประวัติความเป็นมา
ยาวนาน มีขนาดกว๎าง  ยาว ด๎านละ ๘ เมตร สูงประมาณ 
๒๓ เมตร  เป็นสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์คูํบ๎านคูํเมืองจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน เมื่อปี พ .ศ.๒๔๘๕ สํวนบนของพระธาตุได๎พังลงมา 
ชาวบ๎านได๎รํวมแรงรํวมใจกันบูรณะ ปฏิสังขรณ์พระธาตุ  
เพ่ือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจมาโดยตลอด  และได๎จัดงาน
นมัสการพระธาตุเป็นประจ าทุกปีในชํวงวันเพ็ญเดือนสาม 
หรือวันมาฆบูชา 

41. พร ะธาตุฝุุน  บ๎าน
ทรายมูลหมูํที่ ๓ 
ต าบลทรายมูล  
อ าเภอทรายมูล 

วัฒนธรรม ตั้งอยูํที่วัดพระธาตุฝุุนเป็นพระธาตุเกําแกํ สร๎างปี พ.ศ. ใดไมํ
มีหลักฐานองค์    พระธาตุเกําได๎ปรักหักพังลงจนเหลือเพียง
กองอิฐสูงประมาณ ๔ ม.ฐานกว๎าง ๔X๔ ม.ชื่อ " พระธาตุ
ฝุุน"เรียกตามโบราณวัตถุ ส าคัญที่ค๎นพบในองค์พระธาตุซึ่งมี
ลักษณะเป็นผงฝุุนปัจจุบันได๎กํอสร๎างพระธาตุองค์ใหมํขึ้น
แทนองค์เดิม เมื่อปี พ .ศ.๒๕๓๘ ตั้งอยูํทางทิศตะวันออก
ของพระธาตุองค์เดิมฐานกว๎าง ๔x๔ สูง ๑๖ ม. 

42. วัดล้านขวด  บ๎านดูํ
ลาด ต าบลดูํลาด  
อ าเภอทรายมูล 

วัฒนธรรม ตามประวัติเดิมสถานที่แหํงนี้เป็นเขตปุาสงวนหลวงปูุรอดซึ่ง
เป็นพระกรรมฐานได๎ธุดงค์มาสมถมัฏฐานตรงพื้นที่นี้
ชาวบ๎านจึงมารวมตัวกันตั้งเป็นวัดเริ่มกํอสร๎างเมื่อ พ .ศ.
๒๕๓๑ ผู๎กํอสร๎างคือพระครูวิเวกธรรมจาร (หลวงปูุรอด )น า
ขวดมากํอสร๎างศาลาการเปรียญกุฏิ , อุโบสถ  ,เมรุ 

43. หอไตรวัดสระ ไตรนุ
รักษ์  บ๎านนาเวียง 
ต าบลนาเวียง   
อ าเภอทรายมูล   

วัฒนธรรม สร๎างข้ึนตรงชํวงรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ                
(พ.ศ.๑๙๑๙  -๒๐๓๑ ) เป็นหอไตรกลางน้ า มีลักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบพมํา กํอสร๎างโดยชํางลาวที่อพยพเข๎ามา
ครั้งตั้งหมูํบ๎าน ตัวอาคารกํอสร๎างด๎วยไม๎ บ านประตู
แกะสลักลวดลายสวยงาม เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกและ
โบราณวัตถุท่ีส าคัญ เชํน พระเสี่ยงทายปางมารวิชัย , พระ
สลักจากนอแรดและจากงาช๎าง 

44. โบสถ์ไม้ท่ี ใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศไทยบ้าน
ซ่งแย้ บ๎านซํงแยํ  
ต าบลค าเตย   
อ าเภอไทยเจริญ 

วัฒนธรรม เป็นโบสถ์ไม๎ที่ใหญํที่สุดในประเทศ ไทย ใช๎ประกอบพิธีทาง
ศาสนาคริสต์ของชุมชน และประกอบพิธีแตํงงานในวันวา
เลนไทน์ของทุกปีของคูํบําวสาวที่นับถือศาสนาคริสต์ นับวํา
เป็นสถานที่ทํองเที่ยวอันดับ 1 ที่ส าคัญของอ าเภอไทยเจริญ  
(วัดอัครเทวดามิคาแอล )  ในชํวงวันวาเลนไทน์ (๑๔ 
กุมภาพันธ์  ของทุกปี) ที่โบสถ์คริสต์บ๎านซํงแย๎ ต าบลค าเตย 
อ าเภอไทยเจริญ จะจัดพิธีสมรสหมูํแบบคาทอลิกให๎กับคํู
บําวสาว 

 



 

 

๒๐ 

 

ที ่
แหล่งท่องเที่ยว 

และท่ีตั้ง 
ประเภท คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

   

ที่ปรารถนาจะใช๎ชีวิตคูํรํวมกัน โดยการจัดพิธีดังกลําวจัดขึ้น
อยํางสมเกียรติของคูํบําวสาวและแขกเหรื่อที่มารํวมงาน มี
ขบวนแหํขันหมาก พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพิธีสมรสแบบ
คาทอลิก พิธีอวยพร  และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
แสดงความยินดีกับคูํสมรส 

45. วัดไทยเจริญ  หรือวัด
ปุาเทวัญภูกอย   
บ๎านค าเตย 
ต าบลไทยเจริญ  
อ าเภอไทยเจริญ    

วัฒนธรรม ภายในวัดมีลอยพระพุทธบาทจ าลอง  ซึ่งส มัยกํอนได๎มีคน
มาพบเห็นจึงท าที่มุงหลังคาไว๎ จากนั้นก็ได๎กํอตั้งวัดปุาภูกอย
หรือวัดไทยเจริญ  ขึ้นในภายห ลังเพื่อเป็นวัดประจ าอ าเภอ
ไทยเจริญ   นอกจากนั้น  มีลานหินที่สวยงาม ชาวบ๎าน
เรียกวําลานลั่นทม  สงบเงียบ  เหมาะนั่งชมปลาในสระน้ า
ขนาดใหญํด๎วย   

46. โบราณสถานดอนธาต ุ
บ๎านผิผํวน หมูํที่  ๕ 
ต าบลค๎อวัง  อ าเภอ
ค๎อวัง 

วัฒนธรรม เป็นวัดเกําสมัยทราวดี  ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ๎าน
สมัยโบราณ  ในต าบลเดียวกันจะมีใบเสมาหินทรายวัดบ๎าน
เปาะ  หมู่ที่ ๖ ต าบล สร๎างเมื่อ พ .ศ. ๒๒๐๕ – ๒๒๑๕ เจ๎า
สีวิลาศ และเจ๎าหาแมํออกผุสดี อุบาสิกาศรีพ ร๎อมด๎วยบุตร
และหลานได๎สร๎างพระเจดีย์และพระพุทธรูปบรรจุเจดีย์ไว๎ 
ฝุายสงฆ์ มีหลวงปูุศรีปุสโต เป็นประธาน สร๎างเสร็จเมื่อ 
พ.ศ. ๒๒๑๕ ปีไกํ (ระกา) ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๖ หลักฐานได๎
จากหนังสือใบลานและจารึกไว๎ที่ฐานพระพุทธรูปคราวขุด
พบ เมื่อ พ .ศ. ๒๕๐๘ รวมเวลา ๓๒๓ ปี และ ได๎พบไห
โบราณ, ใบเสมาหินทราย 

 
3.2) งานประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์การทํองเที่ยว  คือ งานประเพณีบั้งไฟ  งานแหํมาลัย 

       3.3) ผู๎มาเยี่ยมเยือนและทํองเที่ยว ปี  2553 
   -  จ านวนผู๎มาเยี่ยมเยือน  ประมาณ  454,507  คน โดยเป็น  ชาวไทย 
445,800  คน   ชาวตํางประเทศ  8,707  คน   แยกเป็น 
       (1)  จ านวนนักทํองเที่ยว  (พักค๎างคืน)  ชาวไทย  237,093   คน                
ชาวตํางประเทศ  6,748  คน 
       (2)  จ านวนนักทัศนาจร  (ไมํพักค๎างคืน)  ชาวไทย  208,707   คน                    
ชาวตํางประเทศ  1,959  คน 
จ านวนนักทํองเที่ยวโดยเฉพาะชาวตํางประเทศมีน๎อยมาก   โดยนักทํองเที่ยวมีคําใช๎จํายเฉลี่ย  417  บาท/
คน/วัน  สํวนนักทัศนาจร มีคําใช๎จํายเฉลี่ย  215  บาท / คน /วัน 
  สรุปสถานการณ์ในด๎านเศรษฐกิจและโครงสร๎างพ้ืนฐาน  จุดแข็ง  มีการผลิตข๎าวหอมมะลิ
จ านวนมาก ผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลาย เครือขํายถนนเพียงพอ   มีแหลํงทํองเที่ยวตําง ๆ  สํวนจุดอ่อน  
ขาดน้ าเพ่ือการเกษตรและมีพ้ืนที่ชลประทานน๎อย  ผลผลิตต่ า  ราคาของผลผลิตด๎านการเกษตรไมํแนํนอน  



 

 

๒๑ 

การปศุสัตว์  และประมงยังมีน๎อย   ถนนช ารุดหลายสาย  พ้ืนที่บางแหํงประสบปัญหาอุทกภัย/ ภัยแล๎ง
ซ้ าซาก  แหลํงทํองเที่ยวมีขนาดเล็กแตํละแหลํงตั้งอยูํไกลกันและไมํโดดเดํน    

5. สถานการณ์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 5.1 การศึกษา 
       จังหวัดยโสธร   จัดการศึกษาท้ัง  2  รูปแบบ  คือ  การศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  
จ าแนกดังนี้ 
       5.1.1  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   1) สถานศกึษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน  
408  โรงเรียน นักเรียน  จ านวน  70,726  คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  5,058  คน 
   2) สถานศึกษาสังกัดอาชีวะ  จ านวน  3  แหํง  นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 
5,790 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  395  คน 
   3) สถานศึกษาสังกัดอุดมศึกษา  จ านวน 1 แหํง นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 
1,775 คน  ครแูละบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  34  คน 
   4) สถานศึกษาสังกัดเอกชน จ านวน 23  แหํง  นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 
8,542 คน       ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  239  คน 
   5) สถานศึกษาสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กศน.) จ านวน 9 ศูนย์  
นักเรียน/ศึกษา  10,880  คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 180 คน 
 5.1.2  สังกัดหนํวยงานอื่น   
   1) สถานศึกษาสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ  จ านวน 1 แหํง 
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 1,584 รูป/ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  79 รูป /คน 
   2) สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จ านวน  7  แหํง   
        -  องค์การบริหารสํวนจังหวัดยโสธร  จ านวน  3  แหํง   นักเรียน/ศึกษา  
644  คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  29  คน 
       - เทศบาลเมืองยโสธร จ านวน 4 แหํง 1 ศูนย์ นักเรียน/ศึกษา 4,149  คน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  154  คน 
 5.2 ศาสนา   วัฒนธรรมประเพณี   ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
       1) วัด  มีวัด 601 วัด  ส านักสงฆ์ 215 แหํง พระสงฆ์  2,880 รูป  มีผู๎นับถือศาสนาพุทธ  
ร๎อยละ  99 
       2) โบสถ์คริสต์  28  แหํง   มัสยิด  1  แหํง 
       3) วัฒนธรรมประเพณีแบบชาวอีสาน   โดยมีงานประเพณีบั้งไฟเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยโสธร   เป็นงานระดับนานาชาติ   ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร    จัดในวันเสาร์-อาทิตย์  สัปดาห์ที่  2     
ของเดือนพฤษภาคมทุกปี  งานแหํมาลัยจัดในชํวงวันมาฆะบูชาของทุกปี    
       4) จังหวัดมีปราชญ์ชาวบ๎านและมีภูมิปัญญาชาวบ๎านหลากหลาย  ทั้งด๎านเศรษฐกิจ  (กลุํมท า
นาข๎าวอินทรีย์)  สังคม  วัฒนธรรมประเพณี  สามารถชํวยถํายทอดการพัฒนาเพื่อเพ่ิมรายได๎และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีได๎เป็นอยํางมาก   
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 5.3  การสาธารณสุข 
       จังหวัดยโสธร   มีโรงพยาบาลของรัฐ จ านวน  9  แหํง   แยกเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด  
1   แหํง   โรงพยาบาลชุมชนระดับอ าเภอ  8  แหํง   มีเตียงรวม  620  เตียง  มีโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบล  112  แหํง และคลินิกทุกประเภท 85 แหํง นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลของเอกชน  2 แหํง    

 
 
 
 
 

อ าเภอ 
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (แห่ง) 

โรงพยาบาล ประเภทคลินิก 
แหํง จ านวน 

เตียง 
เวช

กรรม 
เวช

กรรม
เฉพาะ
ทาง 

การ
พยาบาล 

ทันต 
กรรม 

แพทย์
แผน
ไทย 

แพทย์ 
แผนไทย
ประยุกต ์

เมืองยโสธร 21 1   370 23 7 13 8 1 - 
ทรายมูล 9 1 30 - - 4 - - - 
กุดชุม 13 1 30 1 - 1 - - - 
ค าเข่ือนแก๎ว 16 1 30 4 - 8 - - - 
ปุาติ้ว 7 1 30 1 - 1 - - - 
มหาชนะชัย 16 1 30 1 - - - - - 
ค๎อวัง 6 1 30 - - 1 - - - 
เลิงนกทา 18 1 60 2 - 5 1 1 - 
ไทยเจริญ 6 1 10 - - 2 - - - 

รวม 112 9 620 32 7 35 9 2 - 
 

บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข  มีแพทย์ 66 คน ทันตแพทย์ 32 คน  เภสัชกร 51 คน  
พยาบาลวิชาชีพ  690  คน   นักวิชาการสาธารณสุข  197  คน  และเจ๎าหน๎าที่อ่ืน ๆ  336  คน   รวม  
1,372  คน  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน  (อสม.) 10,510  คน  เปรียบเทียบอัตรา    
แพทย์  :  ประชากร  เฉลี่ย  1 : 8,164 , ทันตแพทย์  :  ประชากร  เฉลี่ย  1  :  16,839  ,  เภสัชกร  :  
ประชากร  เฉลี่ย 1 : 10,565 , พยาบาลวิชาชีพ : ประชากร  เฉลี่ย 1 : 781   

 

ประเภทบุคลากร 
สถานที่ปฏิบัติงาน สัดส่วน 

ต่อประชากร 
(จ.ยโสธร) 

สัดส่วน 
ต่อประชากร 
(ประเทศ) สสจ. รพท. รพช. รพ.สต. รวม 

แพทย ์ 1 37 28 - 66      1  :   8,164 1 :   2,778 

ทันตแพทย์ 2 9 21 - 32      1  :  16,839 1 : 13,525 

เภสัชกร 7 22 21 1 51      1  :  10,565 1 : 7,348 

พยาบาลวิชาชีพ 4 286 242 158 690      1  :   781 1 :    597 

นวก.สธ. 46 8 20 123 197      1  :   2,735 - 

จนท.อื่น ๆ 42 95 115 84 336      1  :   1,604 - 
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 จังหวัดยโสธร  มีแนวโน๎มอัตราเกิดของประชากรลดลง  แตํมีอัตราตายของประชากรเพ่ิมข้ึน  
ส าหรับสาเหตุการปุวยของผู๎มารับบริการผู๎ปุวยนอกของสถานบริการของรัฐทุกแหํง  ในปี พ .ศ. 2549 – 
2555  พบวํา มีการปุวยด๎วยโรคระบบหายใจมากที่สุด รองลงมาคือโรคเก่ียวกับตํอมไร๎ทํอ สาเหตุการปุวย
ของผู๎ปุวยในของสถานบริการของรัฐทุกแหํง ในปี พ.ศ. 2549 – 2555 พบวํา เป็นผู๎ปุวยเกี่ยวกับโรคตํอม
ไร๎ทํอมากที่สุด  รองลงมาคือความดันโลหิตสูง  
 สาเหตุการตาย  ประชาชนในจังหวัดยโสธรมีสาเหตุการตายจากการเจ็บปุวยด๎วยโรคไมํติดตํอมาก
ที่สุด  จากข๎อมูลย๎อนหลัง 4 ปี ตั้งแตํปี พ.ศ. 2552 – 2555  พบวํา มีสาเหตุการตายจากโรคมะเร็งและ
โรคหลอดเลือดมากที่สุด  รองลงมาคืออุบัติเหตุจากทางจราจร  และอุบัติเหตุอื่น ๆ  ภาวะติดเชื้อในรํางกาย 
โรคไตและไตวาย  ตามล าดับ 
 

5.4 การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
       จังหวัดยโสธรมีการปูองกันการเกิดอาชญากรรมอยํางเข๎มงวด แตํก็มีเกิดขึ้นตามภาวะสังคมแตํ
มีไมํมาก อยูํในอัตราท่ีควบคุมได๎โดยในการจับกุมผู๎กระท าผิดคดีอาญาส าคัญ จังหวัดยโสธรโดยต ารวจภูธร
จังหวัดสามารถจับกุมได๎สูงกวําเกณฑ์มาตรฐานทีส่ านักงานต ารวจแหํงชาติก าหนด เชํน กลุํมท่ี 1   คดี
อุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญมีเกณฑ์ต๎องจับกุมได๎ไมํต่ ากวําร๎อยละ 45   ในปี  2554  จับได๎ร๎อยละ  83  
กลุํมท่ี  2  คดีชีวิตรํางกายและเพศ   มีเกณฑ์ร๎อยละ  60  จับกุมได๎ร๎อยละ  86  ดังตารางการจับกุม  ดังนี้ 

กลุ่ม
ที่ 

กลุ่มประเภท
ความผิด 

เกณฑ์
จับได้ไม่
ต่ ากว่า 
ร้อยละ 

ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 

เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ 

1. คดีอุฉกรรจ์
และสะเทือน
ขวัญ 

45 9 8 18 16 12 10 4 4 

2. คดีชีวิต 
รํางกาย และ
เพศ 

60 110 101 135 123 112 105 69 60 

3. คดีประทุษ 
ร๎ายตํอทรัพย์ 

58 84 69 154 118 117 103 67 54 

4. คดีที่นําสนใจ - 51 44 108 65 72 51 47 31 
5. คดีที่รัฐเป็น

ผู๎เสียหาย 
- 1,635 2,524 2,289 3,252 3,333 4,055 1,770 2,151 

 

หมายเหตุ  ปี 2555 ข๎อมูลตั้งแตํ ม.ค. – ก.ค. 55 
       ด๎านก าลังพล  มีข๎าราชการต ารวจ  จ านวน  1,017  คน  เทียบอัตราต ารวจ : ประชากร   
เฉลี่ย 1 : 525.60 อยูํในอัตราต่ า ซึ่งทุกภาคสํวนจะต๎องชํวยกัน   ฝุายปกครองจะต๎องสนับสนุนการ
ปูองกัน  และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนระมัดระวังการเกิดอาชญากรรม 
 5.5 แรงงาน 
       จังหวัดยโสธรมีประชากรวัยแรงงาน  (16 - 60 ปี)  จ านวน  373,041 คน  อยูํในภาค
เกษตร  อยูํในภาคเกษตร ร๎อยละ  60  และอยูํในภาคเป็นผู๎รับจ๎างร๎อยละ 25 และภาคอ่ืน ๆ ร๎อยละ 15  
ในแตํละปีมีการอพยพแรงงานหลังฤดูการเก็บเก่ียว   ประมาณ  100,000  คนเศษ  ซึ่งถือวํามีจ านวนมาก  
เพ่ือไปรับจ๎างในเมืองใหญํ   แตํในปลายปี  2551  ถึงต๎นปี  2552  เกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก    
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ท าให๎สถานประกอบการเลิกกิจการหรือไมํเลิกแตํก็ลดจ านวนแรงงาน   ท าให๎เกิดการวํางงานเพ่ิมข้ึน   ผู๎จบ
การศึกษา ก็ไมํมีสถานประกอบการวําจ๎างจึงเกิดการวํางงานมากขึ้น    ดังนั้น  ในชํวงปี  2552-2554  
จะมีการวํางงานจ านวนมาก จะต๎องมาประกอบอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
อยํางไรก็ตาม  แม๎จะมีแรงงานมากแตํแรงงานสํวนมากยังขาดทักษะและวินัย   เชํน  เมื่อถึงงานเทศกาล
ใหญํ  เชํน  ปีใหมํ  สงกรานต์   มักจะกลับบ๎านกันหมด    

5.6 ภาระหนี้สิน  
       มีจ านวนครัวเรือนที่เป็นหนี้สินในระบบและนอกระบบ   108,700  ครัวเรือน   เฉลี่ย
ครัวเรือนละ  78,766  บาท  และจากข๎อมูล  จปฐ.  ปี  2554  ที่ส ารวจได๎  93,223  ครัวเรือน   
พบวํามรีายรับจากบัญชีครัวเรือน  24,268.88 บาท  ตํอคนตํอปี  รายจํายจากบัญชีครัวเรือน  
118,834.23 บาทตํอคนตํอปี  หนี้สินจากบัญชีครัวเรือน  9,751.63  บาทตํอคนตํอปี  และเงินออม
จากบัญชีครัวเรือน  5,141.75 บาทตํอคนตํอปี  จากตัวเลขดังกลําวจะเห็นได๎วํามีรายจํายมากและมี
หนี้สิน  ทั้งนี้  สํวนหนึ่ง เพราะประสบปัญหาต๎นทุนการผลิตที่สูง  ผลผลิตยังมีอัตราต่ า  การจ าหนําย
ผลผลิตได๎ราคาต่ า , ความฟุุมเฟือยตามกระแสวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปเป็นวัตถุนิยมจากตํางประเทศไมํท า
บัญชีครัวเรือนเพื่อวิเคราะห์การใช๎จํายฯ  ซึ่งจะต๎องแก๎ไขปัญหาเหลํานี้อยํางเป็นรูปธรรม 
 5.7 ภาวะสังคมความม่ันคงของมนุษย์  :  ผู้ด้อยโอกาส 

ตามแผนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัด  ได๎สรุปวํา  มีกลุํมเปูาหมายที่
พบวํามีปัญหามาก    
 1. ปัญหาเด็กและเยาวชน (อายุ 0 - 25  ปี) 
                   -  ประเด็นปัญหาที่พบอันดับ 1  ได๎แกํปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมไมํเหมาะสม
และพบเห็นได๎ในที่สาธารณะ  ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่และติดสารเสพติดร๎ายแรง  เชํน ยาบ๎า 
ยาอี สารระเหย กัญชา ติดเกมส์และเลํนการพนันตํางๆ มั่วสุมและท าความร าคาญให๎กับชาวบ๎าน และมี
พฤติกรรมทางเพศ   
                   -  ประเด็นปัญหาที่พบอันดับ 2  ได๎แกํปัญหาเยาวชนในครอบครัวยากจนที่ไมํมี
ทุนการศึกษาตํอ   
                   -  ประเด็นปัญหาที่พบอันดับ 3  ได๎แกํปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง  เด็กที่พํอแมํทอดทิ้งให๎อยูํกับ
ญาติหรือบุคคลอื่น เชํน ปูุ ยํา ตา ยาย ลุง ปูา น๎า อา เพ่ือน ผู๎รับจ๎างเลี้ยง โดยพํอแมํไมํให๎การเลี้ยงดูเอาใจใสํ
ในเรื่องอาหาร ที่อยูํอาศัย เสื้อผ๎า ยารักษาโรค การศึกษา หรือการสํงเสียเงินทองคําใช๎จํายในการเลี้ยงดูเด็ก  
           2. ปัญหาผู๎สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)   
                   -  ประเด็นปัญหาที่พบอันดับ 1  ได๎แกํปัญหาผู๎สูงอายุที่ยังไมํได๎ไปแจ๎งจดทะเบียนเพื่อรับ
เบี้ยยังชีพได๎ตามก าหนดและมีเอกสารหลักฐานครบถ๎วน   
                   -  ประเด็นปัญหาที่พบอันดับ 2  ได๎แกํปัญหาผู๎สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต๎องเลี้ยง        
ดูบุตรหลาน 
                   -  ประเด็นปัญหาที่พบอันดับ 3  ได๎แกํปัญหาผู๎สูงอายุชํวยเหลือตัวเองไมํได๎และสมควร 
ได๎แกํผู๎สูงอายุอยูํตามล าพังและไมํมีผู๎ดูแล   
               3. ปัญหาคนพิการ  
                   -  ประเด็นปัญหาที่พบอันดับ 1  ได๎แกํปัญหาคนพิการที่ยังไมํได๎รับความชํวยเหลือทั้งท่ี     
จดทะเบียนแล๎วและยังไมํได๎จดทะเบียน 
                   -  ประเด็นปัญหาที่พบอันดับ 2  ได๎แกํปัญหาคนพิการที่ยังไมํได๎รับการจดทะเบียน 
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                   -  ประเด็นปัญหาที่พบอันดับ 3  ได๎แกํปัญหาคนพิการที่ถูกทอดทิ้งไมํได๎รับความเอใจใสํ  
จากครอบครัว 
              4. ปัญหาครอบครัว  
                  -  ประเด็นปัญหาที่พบอันดับ 1  ได๎แกํปัญหาครอบครัวหยําร๎าง/เลิกกัน ไมํอยูํด๎วยกันฉันท์
สามีภรรยา  
                  -  ประเด็นปัญหาที่พบอันดับ 2  ได๎แกํปัญหาครอบครัวที่มีบุตรหลานประพฤติตัวไมํ
เหมาะสมและพบเห็นได๎ในที่สาธารณะ เชํน ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ติดสารเสพติดร๎ายแรง 
เชํน ยาบ๎า ยาอี สารระเหย กัญชา ติดเกมส์และเลํนการพนันตํางๆ มั่วสุมและท าความร าคาญให๎กับ
ชาวบ๎าน และมีพฤติกรรมทางเพศ   
                  -  ประเด็นปัญหาที่พบอันดับ 3  ได๎แกํปัญหาครอบครัวที่มีหัวหน๎าครอบครัวประพฤติตัว       
ไมํเหมาะสม  
               5. ปัญหาสตรี (อายุ 25 ปี ขึ้นไป ถึง 60 ปี) 
                   -  ประเด็นปัญหาที่พบอันดับ 1  ได๎แกํปัญหาสตรีหม๎ายที่ต๎องเลี้ยงดูบุตรเพียงล าพัง 
                   -  ประเด็นปัญหาที่พบอันดับ 2  ได๎แกํปัญหาสตรีที่ถูกท าร๎ายรํางกายจิตใจ 
                   -  ประเด็นปัญหาที่พบอันดับ 3  ได๎แกํปัญหาสตรีที่ถูกละเมิดทางเพศ 
               6. ปัญหาแรงงาน 
                   -  ประเด็นปัญหาที่พบอันดับ 1  ได๎แกํปัญหาคนที่ถูกเลิกจ๎างและวํางงานไมํมีรายได๎ 
                   -  ประเด็นปัญหาที่พบอันดับ 2  ได๎แกํปัญหาแรงงานตํางด๎าวในท๎องถิ่นท่ีจดทะเบียนแล๎ว 
                   -  ประเด็นปัญหาที่พบอันดับ 3  ได๎แกํปัญหาครอบครัวแรงงานตํางด๎าวในท๎องถิ่น 
 

 5.8 คุณภาพชีวิตตามข้อมูล  กชช. 2 ค  และข้อมูล  จปฐ. 
       สภาพปัญหาคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน    
                    จากการส ารวจข๎อมูล  กชช.2 ค  ปี  2554  (ข๎อมูลพื้นฐานระดับหมูํบ๎าน)  
จ านวน  31  ตัวชี้วดั   และตามข๎อมูล  จปฐ. ปี  2554   จ านวน  42  ตัวชี้วัด    สรุปสภาพปัญหา
คุณภาพชีวิตและรายได๎ของประชาชนเป็นจ านวนหมูํบ๎านและจ านวนครัวเรือน   ดังนี้ 
     5.8.1 การส ารวจข๎อมูล  กชช. 2 ค  ปี  2554   ซึ่งเป็นการส ารวจข๎อมูลการพัฒนา
และสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมู่บ้าน  ในจ านวน  885  หมูํบ๎านที่ส ารวจ  มี
จ านวน  31  ตัวชี้วัด  พบวําไมมํีหมูํบ๎านเรํงรัดพัฒนาอันดับ  1  (บ๎านพัฒนาล๎าหลัง)  แตํอยํางใด (ตัวชี้วัด
ตกเกณฑ์  11-31  ตัวชี้วัด)  มีหมูํบ๎านที่เรํงรัดพัฒนาอันดับ  2 (บ๎านพัฒนาปานกลาง) จ านวน  82  
หมูํบ๎าน  (ตัวชี้วัดตกเกณฑ์  6-10  ตัวชี้วัด)   และหมูํบ๎านเรํงรัดพัฒนาอันดับ  3  (บ๎านพัฒนาก๎าวหน๎า)   
จ านวน  803  หมูํบ๎าน  (ตัวชี้วัดตกเกณฑ์  0-5  ตัวชี้วัด)   
                                        โดยปัญหา (ตัวชี้วัด) ที่หมูํบ๎านมีปัญหามาก / ตกเกณฑ์จ านวนมาก  ได๎แกํ   
                                        1) ปัญหาด๎านสุขภาพขาดการแขํงขันการกีฬา / ออกก าลังกาย         
จ านวน  402  หมูํบ๎าน    
                                        2) ปัญหาการเรียนรู๎โดยชุมชน  จ านวน  378   หมูํบ๎าน    
                                        3) ปัญหาการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนของชุมชน  จ านวน  281  หมูํบ๎าน     
                                        4) ปัญหาคุณภาพของดิน   จ านวน  291   หมูํบ๎าน   
                                        5) ปัญหาผลผลิตจากการท าเกษตรอ่ืน ๆ  จ านวน  110 หมูํบ๎าน   
                                        6) ปัญหาการได๎รับการศึกษา (ตํอ)   101   หมูํบ๎าน   



 

 

๒๖ 

                                        7) ปัญหาน้ าเพื่อการเกษตร  จ านวน  151  หมูํบ๎าน  สํวนหมูํบ๎านมี
ปัญหาน้ ากิน    มีจ านวน   17  หมูํบ๎าน  และมีปัญหาน้ าใช๎   มีจ านวน   18  หมูํบ๎าน 
      5.8.2  การส ารวจข๎อมูล  จปฐ. ปี  2554   ซึ่งเป็นการส ารวจข๎อมูลการพัฒนา     
และปัญหาคุณภาพชีวิตและรายได๎ของประชาชนในระดับครัวเรือน   ในจ านวน  93.223   ครัวเรือน      
มีจ านวน  42  ตัวชี้วัด   พบวํามีตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์  จปฐ. 14 ตัวชี้วัด  โดยตัวชี้วัดทีม่ีครัวเรือนตกเกณฑ์
จ านวนมาก  ได๎แกํ    

                            1) ปัญหาครัวเรือนได๎กินอาหารไมํถูกสุขลักษณะ  จ านวน  4,758   
ครัวเรือน              

                            2) ปัญหาครัวเรือนไมํมีความรู๎การใช๎ยาอยํางถูกต๎องเหมาะสม          
จ านวน  680  ครัวเรือน    

                            3) ปัญหาคนในครัวเรือนติดสุรา   จ านวน  564   ครัวเรือน 
                            4) ปัญหาครัวเรือนถูกรบกวนจากมลพิษ  จ านวน  267  ครัวเรือน   
                                ส าหรับในเรื่องมีรายได๎เฉลี่ยของประชาชน พบวํามีรายได๎เฉลี่ย  

48,713.63  บาท  ตํอคนตํอปี   สํวนครัวเรือนที่มีรายได๎เฉลี่ยไมํต่ ากวํา  23,000   บาทตํอปี / คน        
มีจ านวน  92,981  ครัวเรือน    หรือร๎อยละ 99.29  ของจ านวนครัวเรือนที่ส ารวจทั้งหมด  และ
ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์   (ต่ ากวํา 23,000 บาทตํอคนตํอปี)  มีจ านวน  242 ครัวเรือน หรือร๎อยละ  0.71  
สํวนครัวเรือนทีไ่มํมีน้ าสะอาดดื่มเพียงพอตลอดปี   จ านวน 46  ครัวเรือน  และครัวเรือนที่ไมํมีน้ าใช๎
เพียงพอตลอดปี   จ านวน  15  ครัวเรือน 
 สรุปสถานการณ์ในด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  จุดแข็ง   มีสถานศึกษาเพียงพอ   บุคลากรในพ้ืนที่มีภูมิปัญญาหลากหลาย   สถานบริการ
สาธารณสุขมีเพียงพอ  สังคมมีความสงบ  มีแรงงานจ านวนมาก  มีโครงสร๎างพ้ืนฐานอ านวยความสะดวก         
มีน้ ากินน้ าใช๎เพียงพอ  สํวนจุดอ่อน  ประชาชนขาดการศึกษาตํอเนื่อง  คุณภาพการศึกษาในระบบยังต่ า
กวําเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศ   บุคลากรทางการแพทย์ / สาธารณสุขมีน๎อย  ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพอนามัยไมํดี   มีโรคส าคัญแพรํระบาด   คุณภาพชีวิตตามเกณฑ์  จปฐ. ตกเกณฑ์หลายตัวชี้วัด       
มีครัวเรือนยากจนที่มีรายได๎ต่ ากวํา  23,000  บาทตํอคนตํอปี  จ านวน  242  ครัวเรือน  ประชาชน         
มีหนี้สินมาก   มีการอพยพแรงงานมาก   แรงงานขาดทักษะและวินัย   ปัญหาสตรีและเด็ก   คนพิการ           
มีผู๎สูงอายุมากขึ้นเป็นภาระต๎องดูแล 

6. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในเขตจังหวัดยโสธรมีแม่น้ํา ลําธารสายสําคัญ ได้แก่ 
  (๑) แมํน้ าชี มีต๎นก าเนิดจากเทือกเขาพังเหยในเขตจังหวัดชัยภูมิ ไหลผําน

จังหวัดชัยภูมิ  ขอนแกํน  มหาสารคาม  กาฬสินธุ์   ร๎อยเอ็ด ยโสธร และไหลลงสูํแมํน้ ามูลที่จังหวัด
อุบลราชธานี ในเขตจังหวัดยโสธรไหลผํานด๎านทิศตะวันตกเป็นเส๎นแบํงเขตระหวํางจังหวัดยโสธรกับ
จังหวัดร๎อยเอ็ดโดยไหลผํานอ าเภอเมืองยโสธร อ าเภอมหาชนะชัย และอ าเภอค๎อวัง ความยาวเฉพาะ
ชํวงที่ไหลผํานจังหวัดยโสธร มีความยาว 110  กิโลเมตร มีน้ าไหลตลอดปี มีปริมาณน้ าทําเฉลี่ย 8,035 
ล๎านลูกบาศก์เมตรตํอปี ปริมาณน้ าที่กักเก็บได๎เฉลี่ย 4,179 ล๎านลูกบาศก์เมตรตํอปีปริมาณน้ าทําเหลือ
เฉลี่ย 3,856 ล๎านลูกบาศก์เมตรตํอปี 



 

 

๒๗ 

  (๒) ล าน้ ายัง มีต๎นก าเนิดจากเทือกเขาภูพานในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ไหลผําน
จังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร ในเขตจังหวัดยโสธรไหลผํานอ าเภอเมืองยโสธร  และไหลลงสูํแมํน้ าชีใน
เขตอ าเภอเมืองยโสธร  เฉพาะชํวงที่ไหลผํานจังหวัดยโสธรมีความยาว 36  กิโลเมตร  

   (๓) ล าเซบาย มีต๎นก าเนิดจากเทือกเขาภูพาน  ตามแนวรอยตํอระหวํางเขต
จังหวัดยโสธรกับจังหวัดมกุดาหาร  ไหลผํานอ าเภอเลิงนกทา  อ าเภอไทยเจริญ  อ าเภอปุาติ้ว และอ าเภอค า
เขื่อนแก๎ว และไหลลงสูํแมํน้ าชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  มีความยาวรวม 125  กิโลเมตร  

 (๔) ลําโพงหรือห้วยโพง มีต้นกําเนิดจากภูกิ๋ว ภูเกิ้ง ภูด่านฮัง ตามแนวรอยต่อเขต
ระหว่างจังหวัดยโสธรกับจังหวัดร้อยเอ็ด (อําเภอหนองพอก) ไหลผ่านอําเภอเลิงนกทา อําเภอกุดชุมและ
อ าเภอปุาติ้ว และไหลลงสูํล าเซบายที่อ าเภอค าเข่ือนแก๎ว  มีความยาวรวม 100  กิโลเมตร  
  ๒) ป่าไม้ จังหวัดยโสธร  มีพื้นท่ีประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติทั้งสิ้น  จํานวน  ๒๗  ป่า 
เนื้อท่ี  ๗๑๒ ,๘๒๒  ไร่  ปัจจุบั นกรมป่าไม้ได้ส่งมอบพื้นท่ีเสื่อมโทรมให้สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรม  นําไปปฏิรูปให้เกษตรกรทั้งสิ้น ๕๐๙,๔๐๕  ไร่  และมีพ้ืนที่กันคืนให้กรมป่าไม้เนื่องจากสภาพ
ยังคงเป็นป่าแปลงเล็กแปลงน้อย จํานวน  ๒๔๑  แปลง  เนื้อที่  ๓๘,๕๔๔  ไร่  คงเหลือพ้ืนที่ป่าที่จะ ดูแล
รักษาจํานวน  ๒๙๗,๔๑๙  ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๓  (เป็นพื้นที่ Zone C จํานวน  ๑๑๔,๗๑๓ ไร่) จาก
สถิติกรมป่าไม้ ปี พ .ศ. ๒๕๕๑ เหลือพ้ืนที่ป่า จํานวน ๒๗๒ ,๗๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๙ ของพ้ืนที่
จังหวัด และมีอุทยานแห่งชาติอยู่  ๑  แห่ง  คือ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว  อยู่ในท้องที่อําเภอเลิงนกทา  
จังหวัดยโสธร  เนื้อที่  ๔๒,๕๐๐  ไร่ ซึ่งประกาศทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอ่ี  ในรอบ ๕ ปีที่ผ่าน
มา (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) คดีป่าไม้ เฉลี่ย ๔๐ คดี/ปี พื้นที่ถูกบุกรุกเฉลี่ย ๑๔๕-๒-๕๘ ไร่/ปี มีไฟป่าเกิดข้ึน
เฉลี่ย ๑๔ ครั้ง/ปี พื้นทีเ่สียหาย เฉลี่ย ๒๓๑ ไร่/ปี 
  ๓) ลักษณะของดิน พื้นที่ในจังหวัดยโสธร มีลักษณะต่างๆ โดยเป็นดินปนทราย                
๓๐๖,๘๙๙ ไร่ หรือร้อยละ ๑๑.๗๙ ของพ้ืนที่จังหวัด ดินเค็ม (ปานกลางและน้อย ) ๑๔๐,๒๕๕ ไร่ หรือร้อย
ละ ๕.๓๙ เป็นดินตื้นปนกรวดและดินภูเขา ๖๘,๑๑๗ ไร่ หรื อร้อยละ ๒.๖๒  และตามข้อมูล กชช .๒ค.           
มีจํานวนหมู่บ้านที่มีปัญหาคุณภาพดิน ระดับมาก จํานวน ๒๗๐ หมู่บ้าน ระดับปานกลาง ๒๔๑ หมู่บ้าน 
รวมเป็น ๕๑๑ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๔ ของจํานวนหมู่บ้านทั้งหมด ถือว่ามีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน
ค่อนข้างมาก 
 6.2  คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
        1)  คุณภาพน้ าและปริมาณน้ าเสีย           
  ในพ้ืนที่ชุมชนหนาแนํนในทุกเขตเทศบาลเมืองยโสธรและเทศบาลต าบลทุกแหํง  และ 
อบต.  บางแหํง  มีน้ าเสียจากบ๎านเรือนและสถานประกอบการตําง ๆ  ส าหรับแหลํงน้ าในพ้ืนที่ไรํนามี
ลักษณะเสื่อมโทรมและน้ าเสียจาการทิ้งขยะเศษวัสดุเหลือใช๎ลงสูํแหลํงน้ า การที่น้ าฝนและกระแสน้ าชะล๎าง
ผิวดินที่มีสารพิษ/สารเคมีตกค๎างลงสูํแหลํงน้ า  เกษตรกรช าระล๎างเครื่องมือในการฉีดสารเคมีลงสูํแหลํงน้ า  
  การจัดการน้ าเสีย  ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองยโสธร  มีระบบบ าบัดน้ าเสีย  สํวนในพื้นท่ี
ชุมชนเทศบาลต าบลตําง ๆ  ไมํมีระบบบ าบัดน้ าเสีย  ส าหรับแหลํงน้ าในไรํนามีสารพิษจากสารเคมีจากการ
เพาะปลูกข๎าว / พืชไรํและพืชผัก    และยาปราบศัตรูพืชเป็นตัวกํอให๎เกิดน้ าเสีย  ในอนาคตจะมีปัญหาน้ า
เสียมากขึ้นได๎    ต๎องรณรงค์ให๎เกษตรกรปลูกข๎าว / พืชไรํ  และพืชผักปลอดสารพิษ 
        2)  ปริมาณขยะและกากของเสีย 



 

 

๒๘ 

  ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองยโสธร  มีปริมาณขยะเฉลี่ย  25  ตันตํอวัน  ในเขตเทศบาลต าบล  
5-10  ตันตํอวัน  ซึ่งในพื้นที่ชุมชนทุกแหํงโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองยโสธรและเทศบาลต าบลทุกแหํง  
รวมทั้ง  อบต.บางแหํง  มีปริมาณขยะตกค๎าง  เนื่องจากมีประชากรในเขตชุมชนเพ่ิมข้ึน  มีจ านวน
รถบรรทุกขยะไมํเพียงพอและท่ีทิ้งขยะอยูํไกลหรือไมํเหมาะสม  ส าหรับในเขตเทศบาลเมืองยโสธรมีระบบ
ก าจัดขยะและมีพันธะสัญญารับขยะจากเทศบาลต าบล  และ  อบต.  ใกล๎เคียงมาจ ากัดด๎วย  ท าให๎ปัญหา
ขยะลดลง  แตํในอนาคตจะมีปัญหาหากสถานที่ทิ้งขยะเริ่มเต็ม  จะมีปัญหาขยะมากขึ้นตามล าดับ 
        3)  มลพิษทางอากาศและเสียง    ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองยโสธร   และเทศบาลต าบลทุกแหํง   
รวมทั้งเขตชุมชนของ  อบต.   มียานยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมไมํมาก    แม๎จะมีควันพิษและเสียงดัง
จากยานยนต์และโรงงานอยูํบ๎างแตํไมํอยูํในเกณฑ์อันตรายตํอสุขภาพของประชาชน 
 สรุปสถานการณ์ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  จุดแข็ง   มีแหลํงน้ าธรรมชาตปิุาต๎นน้ า น้ าฝนอยูํในเกณฑ์ดี  มลพิษน้ าเสีย   ขยะและกาก
ของเสีย   มลพิษทางอากาศและ    ยังอยูํในเกณฑ์ปลอดภัยตํอประชาชน   จุดอ่อน  มีสภาพปุาเหลือน๎อย   
คุณภาพดินไมํดี   ไรํนามีสารพิษจากสารเคมีตกค๎าง   คุณภาพน้ าจะมีปัญหาในอนาคต  ขยะและกากของ
เสียเริ่มมีปัญหาเป็นมลพิษตํอประชาขน 

7. ข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อทราบความต้องการและศักยภาพของหมู่บ้าน /
ชุมชน 
 จังหวัดได๎จัดท าโครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในท๎องถิ่นจังหวัดยโสธร เพ่ือส ารวจ
ปัญหาความต๎องการและศักยภาพของประชาชน รวมทั้งแนวทาง/โครงการแก๎ไขปัญหา และมอบหมายให๎
นายอ าเภอ ทุกอ าเภอด าเนินการ จัดท าประชาคมหรือ ให๎ทุกหมูํบ๎าน / ชุมชน   ทบทวนแผนพัฒนา
หมูํบ๎าน/ชุมชน  โดยจัดชุดปฏิบัติการประจ าต าบลไปประสานทุกหมูํบ๎าน/ชุมชนด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนาหมูํบ๎าน/ชุมชน  ให๎จัดท าประชาคมหมูํบ๎าน / ชุมชน  เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
ตามแผนชุมชน  หมูํบ๎าน  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาอ าเภอ  แล๎วรวบรวมปัญหาความต๎องการของ
ประชาชนสํงให๎จังหวัดเพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)  
ตํอไป  สรุปปัญหาความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น ในจังหวัดยโสธร ได๎ดังนี้ 
 

ปัญหา ความต้องการ 
1)  แหลํงน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค
ตื้นเขิน  น้ าไมํเพียงพอ 

ต๎องการพัฒนาแหลํงน้ า เชํนขุดลอก  แก๎มลิง  
ระบบชลประทาน  เพ่ือกักเก็บน้ าไว๎ใช๎ได๎ตลอดท้ังปี 
รวมทั้งปูองกันท าทํวม และภัยแล๎ง 
 

2) เส๎นการคมนาคมไมํสะดวก ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมให๎ได๎คุณภาพที่ดี          
มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย   รองรับการสัญจร     
และการขนสํงสินค๎าของประชาชน 

3) น้ าทํวม   ภัยแล๎ง   เกิดข้ึนซ้ าซากทุกปี  ให๎ภาครัฐแก๎ไขปัญหาให๎ยั่งยืน มีการบริหารจัดการ
น้ าอยํางบูรณาการ   เชํน  สร๎างฝายแม๎ว  การปลูก
ปุาต๎นน้ า   การขุดลอก  การท าแก๎มลิง คันคูปูองกัน   
และจัดหาวัสดุกักเก็บน้ าให๎เพียงพอ   
 



 

 

๒๙ 

4) ปัญหาการวํางงานตามฤดูกาลและการอพยพ
แรงงาน  และอัตราคําจ๎าแรงงานต่ า 

สํงเสริมอาชีพให๎กับประชาชน  ภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนควรมีการลงทุนเกิดขึ้นในพ้ืนที่มากขึ้น   
 

ปัญหา ความต้องการ 
5) ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์   และมี
สารพิษจากปุ๋ยเคมียาปราบศัตรูพืชตกค๎าง 

สํงเสริมการพัฒนา บ ารุงดินให๎มีความอุดมสมบูรณ์  
เชํน การปลูกพืชท าปุ๋ยพืชสด  การรณรงค์ใช๎ปุ๋ย
ชีวภาพ  เป็นต๎น 

6) ราคาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ า  เชํน  
ข๎าวหอมมะลิ  มันส าปะหลัง  อ๎อย  ยางพารา    
ยังอยูํในอัตราคํอนข๎างต่ า 

ต๎องการให๎ภาครัฐเข๎ามาชํวยเหลือในการพยุงราคา 
หรือการจ าน าข๎าว  การประกันราคาสินค๎าเกษตร 
ตําง ๆ เป็นต๎น 

7) ขาดตลาดรองรับสินค๎า  และปัญหาพํอค๎า     
คนกลาง 

ต๎องการตลาดกลางสินค๎าในพ้ืนที่จังหวัด 

8) แรงงานขาดทักษะในการประกอบอาชีพ 
 

ให๎ภาครัฐฝึกอบรม ทักษะ ให๎แกํผู๎ใช๎แรงงานอยําง
ตํอเนื่อง 

9) สังคมในหมูํบ๎านชุมชนมีผู๎สูงอายุเพิ่มขึ้น   
 เป็นภาระท่ีต๎องดูแล 

ต๎องการให๎ภาครัฐจัดสวัสดิการให๎กับผู๎สูงอายุให๎ครบ
ทุกคน   

10) ปัญหาความยากจน  ปัญหาหนี้สิน แก๎ไขปัญหาความยากจนอยํางจริงจัง  สํงเสริมให๎
ประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด ารงชีวิตอยํางทั่วถึง  สร๎างงาน สร๎างอาชีพ   ขยาย
เขตไฟฟูาเพ่ือเกษตรในที่ท ากินอยํางท่ัวถึง  

11) การบุกรุกปุา  ถางปุา ต๎องการให๎ภาครัฐเข๎มงวดและมีมาตรการเด็ดขาด
กับกลุํมผู๎ลักลอบตัดไม๎ท าลายปุา 

12) มีการแพรํระบาดยาเสพติดในบางพ้ืนที่ ต๎องการให๎ภาครัฐเข๎มงวดและมีมาตรการเด็ดขาด
กับการแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

13) สถาบันครอบครัวยังอํอนแอ ปัญหาเด็ก
เยาวชน(วัยรุํน) 

สังคมมีความสงบสุข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

14)  ปัญหาการพนัน ต๎องการให๎ภาครัฐเข๎มงวด จริงจังกับการลักลอบเลํน
การพนัน  โดยเฉพาะปัญหาลักลอบจุดบั้งไฟ  
รวมถึง การพนันอื่น ๆ อีกด๎วย 

15) แหลํงทํองเที่ยวทรุดโทรมและขาดการพัฒนา ต๎องการให๎ภาครัฐพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎เป็น
รูปธรรม มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และจัด
เจ๎าหน๎าที่อ านวยความปลอดภัยแกํนักทํองเที่ยว 

 

8. ข้อมูลนโยบายรัฐและยุทธศาสตร์การพัฒนาของระดับประเทศและภาค  เพื่อเป็นกรอบการจัดท าแผน ฯ 
 การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดต๎องพิจารณาจากแผนพัฒนาหมูํบ๎าน/ชุมชน / แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
อ าเภอ  ข๎อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของจังหวัด  สภาพปัญหา  แนวโน๎มความต๎องการของตลาด  และยุทธศาสตร์
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  นโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล / แผนการบริหารราชการแผํนดิน   



 

 

๓๐ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของประเทศ  ยุทธศาสตร์รายสาขา  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ภาค/ของกลุํมจังหวัด   สรุปได๎ดังนี้ 
 
 
  8.1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

8.1.1  แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผล  

กระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  จําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม 
ขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ  
สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว  ทั้งมีความเสี่ยง
ในหลายมิติที่อาจทําให้ปัญหาต่าง ๆ รุนแรงมากข้ึน การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจําเป็นต้อง
เตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง  กรอบแนวคิดการพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๘ - ๑๐ โดย
ยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งในระดับปัจเจก  
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกันให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

8.1.2  ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความ 

เสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ 
พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและ
ลบ ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศท่ีเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตรและการ
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน จําเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อสามารถใช้
โอกาสที่เกิดขึ้นและเพ่ิมภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม  พร้อมก้าวสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘   ขณะเดียวกัน จําเป็นต้องสร้างความพร้อมสําหรับเชื่อมโยงด้าน
กายภาพทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์
ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการ



 

 

๓๑ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย  การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา  ฯ ฉบับที่ ๑๑ จึง
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน  

8.1.3  วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์และเปูาหมายแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๑ 
วิสัยทัศน์ 

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 

วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย  ใจ สติปัญญา  

อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืนมีความ 

เชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค
อาเซียน มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การ
เป็นสังคมคาร์บอนต่ํา 

๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา 
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมายหลัก 
๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ําใน 

สังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า ๕.๐ 
คะแนน 

๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให้ความสําคัญ  
กับการเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ให้มี
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔๐.๐ 

๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม   ให้ความสําคัญกับการสร้าง 

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง   การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้น
พ้ืนฐาน  การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิง



 

 

๓๒ 

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี   และ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนใน
สังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม   

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ให้ 
ความสําคัญกับ  การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  การพัฒนาคุณภาพคนไทย
ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม   การส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม   

๓. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน   
ให้ความสําคัญกับ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน   การ
เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่
การผลิต  การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  การสร้างความมัน่คงด้านอาหารและ
พัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร  และการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน   
 

๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและ 
ยั่งยืน  ให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน   การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็น
ธรรม  และการบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ   

๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคง 
ทางเศรษฐกิจและสังคม  ให้ความสําคัญกับ  การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่าง ๆ  การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับอนุภูมิภาค  การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  
การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและ
อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย  การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่าง
ประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหากํา  ไร   การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบ
ธุรกิจในเอเชีย รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค  และการปรับปรุงและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น   
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๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน     
ให้ความสําคัญกับ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม
คาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ   การควบคุมและลดมลพิษ  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ   

8.2  นโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
นโยบายของรัฐบาลของนางสาวยิงลักษณ์  ชินวัตร  นายรัฐมนตรี  ได๎แถลงนโยบายตํอรัฐสภาเมื่อ

วันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๔๙  และได๎จัดท าแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ตามท่ีได๎
แถลงนโยบาย สรุปได๎ ดังนี้      

เปูาหมาย      
1. น าประเทศไทยไปสูํโครงสร๎างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจ 

ภายในประเทศมากขึ้น  
2. น าประเทศไทยสูํสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์   
3. น าประเทศไทยไปสูํการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อยํางสมบูรณ์  
นโยบายของรัฐบาล 
ก าหนดนโยบายเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเรํงดํวนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก และระยะการ 

บริหารราชการ 4 ปี  
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก คือ  
1) สร๎างความปรองดองสมานฉันท์ เยียวยาและฟ้ืนฟูทุกฝุาย เชํน ประชาชน เจ๎าหน๎าที่รัฐ 

และผู๎ประกอบการภาคเอกชนที่ได๎รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงตั้งแตํชํวงปลายการใช๎รัฐธรรมนูญ 2540 
สนับสนุนให๎คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค๎นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหํงชาติ  (คอป.) 
ด าเนินการอยํางเป็นอิสระ  

2) ก าหนดให๎การแก๎ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแหํงชาติ”  
3) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยํางจริงจัง   
4) สํงเสริมการบริหารจัดการน้ าอยํางบูรณาการและเรํงรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน  
5) เรํงน าสันติสุขและความปลอดภัยกลับมาสูํพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดยน๎อม

น ากระแสพระราชด ารัส “เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติ  
6) เรํงฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านและนานาประเทศ  
7) แก๎ไขความเดือดร๎อนของประชาชนและผู๎ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟูอและราคา

น้ ามันเชื้อเพลิง โดยชะลอการเก็บเงินเข๎ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงชั่วคราวเพื่อให๎ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงลดลง
ทันที ปรับโครงสร๎างราคาพลังงาน จัดให๎มีบัตรเครดิตพลังงานส าหรับผู๎ประกอบอาชีพรถรับจ๎างขนสํง
ผู๎โดยสารสาธารณะ ดูแลราคาสินค๎าและการมีรายได๎ ปูองกันและแก๎ไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางอ๎อม  



 

 

๓๔ 

8) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ พักหนี้ครัวเรือน
ของเกษตรกรรายยํอย และผู๎มีรายได๎น๎อยที่มีหนี้ต่ ากวํา 500,000 บาท อยํางน๎อย 3 ปี และปรับ
โครงสร๎างหนี้สาหรับผู๎ที่มีหนี้เกิน 500,000 บาท ทาให๎แรงงานมีรายได๎เป็นวันละไมํน๎อยกวํา 300 บาท 
ผู๎จบปริญญาตรีมีรายได๎เดือนละไมํน๎อยกวํา 15,000 บาท จํายเบี้ยสูงอายุแบบข้ันบันได อายุ 60-69 ปี 
600 บาท, อายุ 70-79 ปี 700 บาท, อายุ 80-89 ปี 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป ได๎รับ 1,000 
บาท ลดภาษีบ๎านหลังแรกและรถยนต์คันแรก  

9) ลดภาษีเงินได๎นิติบุคคล เหลือร๎อยละ 23 ในปี 2555 และเหลือร๎อยละ 20 ในปี 
2556  

10) สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎าถึงแหลํงเงินทุน โดยเพิ่มเงินทุนกองทุนหมูํบ๎านและชุมชน
เมืองอีกแหํงละ 1 ล๎านบาท จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล๎านบาท จัดตั้ง
กองทุนตั้งตัวได๎วงเงิน 1,000 ล๎านบาท ตํอสถาบันอุดมศึกษาท่ีรํวมโครงการ จัดสรรงบประมาณเข๎า
กองทุนเอสเอ็มแอล 300,000 400,000 และ 500,000 บาท ตามขนาดหมูํบ๎าน  

11) ยกระดับราคาสินค๎าเกษตรและให๎เกษตรกรเข๎าถึงแหลํงเงินทุน เริ่มจากการรับจ าน า
ข๎าวเปลือกเจ๎าและข๎าวเปลือกหอมมะลิ เกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาท จัดท าทะเบียน
ครัวเรือนเกษตรกรและการออกบัตรเครดิตส าหรับเกษตรกร  

12) เรํงเพิ่มรายได๎จากการทํองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยประกาศให๎ปี 2554-
2555 เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักทํองเที่ยวตํางชาติเข๎ารํวมเฉลิมฉลอง
ในพระราชพิธีมหามงคลที่จะมีข้ึนในชํวงปี พ.ศ. 2554-2555  

13) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
14) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 30 บาทรักษาทุกโรค ให๎ทุกคน

ได๎รับบริการอยํางมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม  
15) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให๎แกํโรงเรียน เริ่มในโรงเรียนน ารํองแกํนักเรียน ป. 

1 ปีการศึกษา 2555 และ  
16) เรํงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสํวนรํวม โดยมีสภารําง

รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่เป็นอิสระยกรํางรัฐธรรมนูญฉบับใหมํ โดยให๎ประธานเห็นชอบผํานการออกเสียง
ประชามติ  

ส่วนนโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี จะด าเนินนโยบายหลักจากข้อ 2-8  
ดังนี้  

2. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ    ที่ส าคัญคือ   เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว๎ซึ่งสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ ด ารงไว๎ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหํงองค์พระมหากษัตริย์ น๎อมน าพระราชด าริทั้งปวงไว๎
เหนือเกล๎าเหนือกระหมํอม พร๎อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให๎เป็นรูปธรรม  

3. นโยบายเศรษฐกิจ  โดยการกระจายรายได๎ท่ีเป็นธรรม ปรับโครงสร๎างภาษีอากรทั้ง 
ระบบ  มีนโยบายสร๎างรายได๎จากการสํงเสริมการทํองเที่ยว เพ่ิมข้ึน 2 เทําตัวในเวลา 5 ปี ผลักดันไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและการค๎าอาหาร มีนโยบายปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจ สํวนนโยบายโครงสร๎างพื้นฐาน จะ
พัฒนาระบบขนสํง ประปา ไฟฟูาให๎กระจายไปสูํภูมิภาคอยํางทั่วถึง เพียงพอ ขยายการให๎บริการน้ าสะอาด
ให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ พัฒนาระบบรถ ไฟทางคํูเชื่อมชานเมือง+หัวเมืองหลัก พัฒนารถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพฯเชียงใหมํ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา กรุงเทพฯ-หัวหิน และเส๎นทางเชื่อมตํอกับเพ่ือนบ๎าน ศึกษาและ
พัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงก ์ตํอจากทําอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังชลบุรีและพัฒนา 



 

 

๓๕ 

เรํงรัดโครงสร๎างรถไฟฟูา 10 สายทางใน กทม.และปริมณฑล ให๎เริ่มกํอสร๎างได๎ครบใน 4 ปี คําบริการ 20 
บาทตลอดสาย  

4. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาให๎เข๎าถึง 
ทุกกลุํม จัดโครงการเงินกู๎เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได๎ในอนาคต สํงเสริมให๎แรงงานเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร
ต าแหนํงวํางงานโดยสะดวก เพ่ิมประสิทธิภาพประกันสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแตํชํวงตั้งครรภ์ จนถึงวัย
ชรา และผู๎พิการ สร๎างหลักประกันความม่ันคงในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด๎วยการขจัดการเลือกปฏิบัติและ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ  

5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์ ทรัพยากรทางทะเล สร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล๎าในการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติ  

6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม   โดยการเรํงสร๎าง 
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให๎เพียงพอ สํงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สํงเสริม
ความรํวมมือกับประเทศมุสลิม และองค์กรอิสลามระหวํางประเทศ  

7. นโยบายการต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   โดยการเรํงสํงเสริมและ 
พัฒนาความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ๎าน  สํงเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์กรระหวํางประเทศ  

8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  โดยการพัฒนาระบบราชการ สร๎างเสริม 
มาตรฐานด๎านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมถึงปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม ให๎ทันสมัย สอดคล๎องหลักการประชาธิปไตย เรํงรัดจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติรรม
ที่ด าเนินการโดยอิสระ และปรับปรุงระบบการชํวยเหลือประชาชนให๎เข๎าถึงความเป็นธรรมโดยงําย สํงเสริม
ให๎ประชาชนมีโอกาสได๎รับรู๎ขําวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ 
 8.3  ยุทธศาสตร์รายสาขา 
  1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร/ข๎าวหอมมะลิปลอดภัยและอินทรีย์ 
  2)  ยุทธศาสตร์สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยว 
 
  3)  ยุทธศาสตร์แก๎ไขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเยาวชนแหํงชาติ 
 8.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) จังหวัด /กลุ่มจังหวัดในการเสนอของบประมาณ             
ที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจํายของประเทศ  (ส านักงบประมาณ) 
  1) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจพื้นฐาน   เพ่ือยกระดับรายได๎   พัฒนาการค๎า
การทํองเที่ยวและบริการ 
  2)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างคุณภาพชีวิต   สร๎างความมั่นคงของประชาชน  ตลอดจน
การบ ารุงศาสนาและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
  3)  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ปูองกันและควบคุมการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
อยํางเหมาะสม 
  4)  ยุทธศาสตร์การปูองกัน  ปราบปรามและสร๎างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ  
  5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 
 

 8.5 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2555 - 2559 
 บทบาทและทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



 

 

๓๖ 

1.  เป็นฐานผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนของประเทศ(อีสานกลาง /ลําง ) เพ่ือความ 
มั่นคงด๎านอาหารและรายได๎เกษตรกร  

2.  เป็นฐานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  และเอธานอลของประเทศ (กลุํม นม. ขก. อด.) เพ่ือ 
รักษาฐานรายได๎เดิมและสร๎างฐานใหมํให๎กับภาค  

3.  เป็นประตูการค๎า การทํองเที่ยวเชื่อมโยงกับอินโดจีน (กลุํมหนองคาย/มุก/และอุบล) 
4.  เป็นแหลํงทํองเที่ยวและศึกษาทางโบราณคดี ยุคกํอนประวัติศาสตร์และอารยธรรมขอม   

(อีสานลําง/กลาง) เนื่องจากเป็นเอกลักษณ์ และมีเฉพาะอีสาน 
 เปูาประสงค์ของการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

1.  เศรษฐกิจเติบโตอยํางสมดุลและยั่งยืน สร๎างความมั่นคงด๎านอาหารและพลังงาน  สร๎างงาน 
และความม่ันคงด๎านรายได๎ให๎กับประชาชน และลดการเคลื่อนย๎ายแรงงาน 

2.  คุณภาพชีวิตประชาชนสูงขึ้น ความเหลื่อมล้ าทางสังคมลดลง แรงงานมีทักษะฝีมือและมีผลิต 
ภาพการผลิตสูงขึ้น เข๎าสูํสังคมฐานความรู๎  มีคุณภาพและคุณธรรม และมีความเป็นธรรม สร๎างความเข็มแข็ง
ของชุมชนรักษาฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามและความม่ันคงของอาชีพเกษตรกรให๎เป็นภูมิค๎ุมกันของภาค  

 3.  ทรัพยากรฯและสิ่งแวดล๎อมได๎รับการฟื้นฟูทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รักษาความ  
หลากหลายทางชีวภาพ ปราศจากมลพิษ และมีการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา   

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 4 แนวทาง ประกอบด้วย  
แนวทางท่ี 1 : เพิ่มศักยภาพฐานการผลิตให้แข็งแกร่ง มีความสมดุล และมีความสามารถ  

   ในการแข่งขัน  
1.1  เรํงตํอยอดและใช๎ประโยชน์จากกรอบความรํวมมือและข๎อตกลง  ระหวํางประเทศ  
1.2  สร๎างความม่ันคงและสมดุลของการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานของภาค 
1.3  เพ่ิมศักยภาพการผลิตทั้งในและนอกเขตชลประทาน 
1.4  เพ่ิมความม่ันคงเพ่ือรักษาภาคเกษตรและเกษตรกรรายยํอย 
1.5  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของท๎องถิ่น 
1.6  สํงเสริม SME ให๎มีบทบาทในภาคและมีความเข็มแข็งมากขึ้น 
1.7  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานองค์ความรู๎ภูมิปัญญาไทย  
1.8  เพ่ิมศักยภาพการทํองเที่ยวและการบริการ 
1.9  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

แนวทางท่ี 2 : พัฒนาคนให้มีคุณภาพภายใต้แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2.1  พัฒนาคุณภาพคนให๎พร๎อมรองรับโอกาสด๎านอาชีพ 
2.2  พัฒนาระบบการศึกษาให๎รองรับคนทุกวัย 
2.3  เพ่ิมผลิตภาพแรงงานด๎านเกษตร 
2.4  สํงเสริมจริยธรรมและคํานิยมที่ดีงาม เพื่อปลูกฝังคนรุํนใหมํให๎เป็นคนดีมีศีลธรรม 
2.5  สํงเสริมสุขภาวะโดยเน๎นการรักษาและการปูองกัน 
2.6  พัฒนาบริการด๎านสุขภาพ 

แนวทางท่ี 3 : สร้างความเป็นธรรมในสังคมและความเข็มแข็งของชุมชน 

3.1  สร๎างโอกาสและความมั่นคงในการอาชีพ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และความส าเร็จของปราชญ์ชาวบ๎านเป็นแรงจูงใจเพ่ือสืบทอดอาชีพเกษตร  
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3.2  การรื้อฟ้ืนประเพณีและวัฒนธรรมที่มีคุณคําให๎เป็นทุนทางสังคม   
3.3  สร๎างความเข๎มแข็งทุนทางการเงินของชุมชน 
3.4  เพ่ิมบทบาทภาครัฐและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินในพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือ 

สร๎างโอกาสในการอาชีพ  
3.5  พัฒนาเมืองและชุมชนให๎เป็นเมืองนําอยูํ  
3.6  เสริมสร๎างความมั่นคงของประชาชน โดยสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการทางสังคม 

อยํางทั่วถึง และเป็นธรรม  

แนวทางท่ี 4 : การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4.1  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปรับปรุงพ้ืนที่ปุาไม๎ 
4.2  สํงเสริมบทบาทของชุมชนในการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาและดูแลรักษาปุาไม๎ 
4.3  การค๎นหาและตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ  

ใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
4.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให๎เหมาะสม ทั่วถึงและเป็นธรรม 
4.5  พัฒนาแหลํงน้ าขนาดเล็กท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคมและสภาพทางกายภาพของพ้ืนที่  

และพัฒนาระบบชลประทานควบคุม ก ากับ ดูแล คุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎อยูํในระดับมาตรฐาน  

จุดเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

1. ยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
1.1  สํงเสริมพ้ืนที่ชลประทาน น้ าอูน หนองหวาย ล าปาว ล าตะคอง ฯลฯ เป็นเขตเกษตรก๎าวหน๎า 

ผลิตสินค๎าเกษตรมูลคําสูง  
1.2  สํงเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย 
1.3  พ้ืนที่บริเวณทํุงกุลาร๎องไห๎ และทํุงสัมฤทธิ์ เป็นแหลํงผลิตข๎าวหอมมะลิ 
1.4  พ้ืนที่ตอนกลางและตอนลํางของภาคเป็นแหลํงผลิตพืชพลังงาน 
2. สนับสนุนการท า Clustering เกษตรอินทรีย์ ข๎าวหอมมะลิ และพืชอ่ืนๆ  
3. ใช๎ประโยชน์จากกรอบความรํวมมือ GMS ACMECS และ อ่ืนๆ   
3.2  พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่เมืองชายแดน 
3.2 สํงเสริมการค๎า การลงทุน และการทํองเที่ยว 
4. เตรียมความพร๎อมการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน AEC 
4.1  เตรียมความพร๎อมของ SME  
4.2  พัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะด๎านภาษาและงานวิเทศสัมพันธ์  

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     ตอนบน 1 (หนองคาย เลย อุดรธานี และหนองบัวล าภู) 
1.  รับโครงสร๎างเกษตรสูํสินค๎ามูลคําสูง 
2.  สํงเสริมการค๎าการลงทุน/ทํองเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ๎าน 
3.  ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือการทํองเที่ยว 

ตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) 
1.  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน/เมืองชายแดน 
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2.  รํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน อาทิ การท าเกษตรแบบมีสัญญา   
3.  พัฒนาการทํองเที่ยว การเกษตร และบุคลากร 

      ตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด)  
1.  เกษตรก๎าวหน๎าผลิตสินค๎ามูลคําสูง 
2.  สร๎างยี่ห๎อ ข๎าวหอมมะลิ 
3.  อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน หรือเอธานอล  
4.  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน/ศูนย์กระจายสินค๎า 

      ตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) 
1.  สร๎างมูลคําสินค๎าด๎านการเกษตร 
2.  อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
3.  พัฒนาทํองเที่ยวโดยเน๎นเรื่องราวประวัติศาสตร์  
4.  ยกระดับฝีมือแรงงานรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

      ตอนล่าง 2 (อุบลราชธาน๊ ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ) 
1.  ประตูเศรษฐกิจการค๎าการลงทุน/ทํองเที่ยวตอนลําง 
2.  พัฒนาทํองเที่ยวและธุรกิจบริการ 
3.  พัฒนาแหลํงน้ า/ระบบบริหารจัดการน้ า  

         8.6  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลํางที่  2  (จังหวัดอุบลราชธานี           
ศรีสะเกษ  ยโสธร และอ านาจเจริญ)  (คณะท างานกลุํมจังหวัด  :  สิงหาคม  2552) 
        8.6.1  วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด ฯ 
      “ข๎าวหอมมะลิเป็นเลิศ   ยกระดับการทํองเที่ยวและการค๎าชายแดน” 
        8.6.2  ประเด็นยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัด ฯ   จัดล าดับความส าคัญแล๎ว  ดังนี้ 
      1) พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลคําข๎าวหอมมะลิสูํความต๎องการของตลาด  
 
      2) พัฒนาคุณภาพการทํองเที่ยวให๎ได๎ระดับมาตรฐาน 
      3) บริหารจัดการและเพ่ิมมูลคําการค๎าชายแดนครบวงจร 
 

 8.7  การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมของโลกต่อการพัฒนา
จังหวัด 
        สภาวะแวดล๎อมของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เจริญก๎าวหน๎าใหมํ ๆ ที่ไร๎
พรมแดน   การเปิดให๎มีการค๎าเสรี   ภาวะน้ ามันแพงสํงผลให๎หลายประเทศท่ีมีพ้ืนที่การเกษตร   มีการ
แสวงหาแหลํงพลังงานใหมํทดแทน  เชํน  การผลิตไบโอดีเซลจากพืชตําง ๆ  ชนิดพืชที่เป็นพืชพลังงานต๎อง
ปลูกพืชนี้เพื่อผลิตแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน   ปัญหาก็คือ  จะแยํงพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารหรือบุกรุกปุา   
เพ่ือไปปลูกพืชพลังงานทดแทน  ฯลฯ  การที่อาหารทั่วโลก   โดยเฉพาะข๎าวซึ่งเป็นอาหารหลักหรือเป็น
วัตถุดิบในการแปรรูปเป็นอาหารตําง ๆ จะมีราคาสูงขึ้นตามราคาน้ ามัน ฯ  การประกอบอาชีพอุตสาหกรรม 
/ การใช๎พลังงานเพ่ิมข้ึน  การมียานพาหนะตําง ๆ มาก   ท าให๎อากาศเป็นพิษและมีการตัดไม๎ท าลายปุาเพื่อ
ครอบครองเป็นพื้นที่เพาะปลูกหรือตัดไม๎ไปจ าหนําย  ท าให๎ประสบภาวะโลกร๎อน  เกิดปัญหาธรรมชาติ    
ตําง ๆ ตามมา   การที่ประชากรโลกมีการศึกษาที่ดีมีการสาธารณสุขที่ดี   มีการคุมก าเนิด ที่ได๎ผล  ท าให๎
โครงสร๎างประชากรโลกและของประเทศไทยเข๎าสูํสังคมก าลังแรงงานในอนาคตน๎อยลง  แตํมีผู๎สูงอายุ
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เพ่ิมข้ึนเป็นภาระท่ีรัฐจะต๎องจัดสรรเงินและก าลังคนดูแลผู๎สูงอายุ   จากสภาพปัญหาข๎อจ ากัดและจุดเดํน
ของจังหวัดประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล๎อมของโลกดังกลําว   จะท าให๎มีผลกระทบทั้งด๎านบวก
และด๎านลบตํอการพัฒนาจังหวัด 

 8.8  การท าเกษตรอินทรีย์และพืชพลังงาน  :  ประเด็นท๎าทายทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
        จังหวัดยโสธรพิจารณาเห็นวํา  การพัฒนาอาชีพโดยการผลิตสินค๎าท่ีเป็นความต๎องการของ
ตลาดโลก  เชํน  การท าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  การท าเกษตรอินทรีย์  โดยเฉพาะข๎าวหอมมะลิและ
การปลูกพืชที่แปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนเป็นความท๎าทาย  ทิศทางการพัฒนาจังหวัดโดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
        1)  จังหวัดยโสธรมีศักยภาพการผลิตในภาคการเกษตรสูง  คือมีพ้ืนที่ท าเกษตรจ านวนมาก
ถึง  1.6  ล๎านไรํ  และก าลังแรงงานสํวนใหญํอยูํในภาคการเกษตร  มีการท าการเกษตรทั้ง  3  สาขา  คือ        
กสิกรรม  ปศุสัตว์  และประมง   อยํางไรก็ตามยังมีพ้ืนที่บางสํวนมีกิจกรรมการผลิตและการลงทุนน๎อย  
เนื่องจากมีจุดอํอนด๎านการขนสํง  และสินค๎าอุตสาหกรรมประเภทแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจ าพวก
อาหาร  ยังเป็นการแปรรูปอยํางงําย  โดยใช๎เทคโนโลยีต่ า  และไมํมีความหลากหลาย  สํวนสินค๎า 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  แม๎จะมีมากแตํยังขาดคุณภาพและมาตรฐาน 
        2)  กระแสที่ทั่วโลกก าลังตื่นตัวและระวังเรื่องสุขภาพอนามัย  จะสํงผลให๎ผลผลิตสินค๎า
เกษตร ที่เป็นผลผลิตแบบเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) มีอนาคตดี  
เนื่องจากต๎นทุนการผลิตต่ า  (ผลิตปุ๋ยอนิทรีย์เอง)  และเป็นที่ต๎องการของตลาดโลกสามารถขายได๎ราคาดี
ถือเป็นการได๎  2  ตํอ  นอกจากนี้  การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ยังเป็นระบบการผลิตที่ค านึงถึง
สภาพแวดล๎อม  รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  หลีกเลี่ยงการใช๎สาร
สังเคราะห์การใช๎พืชหรือสัตว์ที่เกิดจากการติดตํอทางพันธุกรรม  รวมถึงมีการน าเอาภูมิปัญญาชาวบ๎านมา
ใช๎ประโยชน์ในกระบวนการผลิต  ซึ่งจะเป็นการปลอดภัยตํอท้ังผู๎ผลิตและผู๎บริโภค  รวมถึงเป็นการรักษา
สภาพแวดล๎อมลดการน าเข๎าปุ๋ยเคมีจากตํางประเทศ  ซึ่งมีราคาสูงอีกด๎วย    แตํเนื่องจากเกษตรกรเคยชิน
กับการใช๎สารเคมีเพราะได๎ผลเร็ว   จึงต๎องปรับทัศนคติเกษตรกรให๎เห็นผลดีในการท าเกษตรอินทรีย์โดย
ต๎องใช๎เวลาพอสมควร   และในขณะเดียวกันในด๎านการตลาดตํางประเทศ   ในบางชนิดสินค๎าเกษตร
อินทรีย์ต๎องมีมาตรฐานตรงกับผู๎ซื้อและอาจประสบปัญหานโยบายกีดกันทางการค๎าหรือคํูแขํงทางการค๎า
ของตํางประเทศได๎  เพราะเป็นเรื่องผลประโยชน์ของชาติตน    รวมทั้งปัญหาน้ ามันเชื้อเพลิงยังมีราคาสูง
และอาจจะมีราคาขึ้นอยํางตํอเนื่อง   ท าให๎เกษตรกรอาจหันไปปลูกพืชที่แปรรูปเป็นพลังงาน  เชํน  สบูํด า  
หรือน าพืชที่ปลูกเพ่ือแปรรูปเป็นอาหาร  เชํน  น้ ามันปาล์ม  มันส าปะหลัง  อ๎อย ไปผลิตเป็นพลังงาน
เชื้อเพลิงทดแทนเพราะได๎ราคาสูงกวํา   อาจหันไปปลูกพืชที่ให๎พลังงานกันมากขึ้น    ซึ่งรัฐและจังหวัด
ยโสธรต๎องพิจารณาตามศักยภาพของพ้ืนที่และราคาผลผลิตที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม   เพ่ือสํงเสริมสนับสนุน
การท าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ / เกษตรอินทรีย์   และพืชที่แปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงในพื้นที่ท่ีจัด
โซนไว๎อยํางเหมาะสม   เพราะการท าเกษตรอินทรีย์เป็นการรักษาสภาพแวดล๎อม    ลดต๎นทุนการผลิต   
ผู๎ผลิต / ผู๎บริโภคมีความปลอดภัย   จ าหนํายได๎ราคาดี   ในขณะเดียวกันการปลูกพืชเพ่ือเป็นพลังงาน
เชื้อเพลิงเป็นที่ต๎องการของตลาด  ผู๎ผลิตสามารถจ าหนํายผลผลิตได๎ราคาสูง   แตํต๎องมีการคาดการณ์ใน
ชํวงเวลาที่ผลผลิตออกมาจ าหนํายวําราคาจะสูงหรือไมํด๎วย 

 

8.9  ประชาคมอาเซียน 
 อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เป็นองค์กรที่กํอตั้งขึ้นตามปฏิญญา
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ แบํงเป็นประเทศสมาชิก



 

 

๔๐ 

อาเซียนเดิม 6 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย และ
ประเทศสมาชิกอาเซียนใหมํ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พมํา และเวียดนาม หรือเรียกสั้น ๆ วํา กลุํม 
CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar , Vietnam) 

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง 
 อาเซียนกํอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพ่ือสร๎างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
อันน ามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเม่ือ
การค๎าระหวํางประเทศในโลกมีแนวโน๎มกีดกันการค๎ารุนแรงขึ้น ท าให๎อาเซียนได๎หันมามุํงเน๎นกระชับและ
ขยายความรํวมมือด๎านเศรษฐกิจการค๎าระหวํางกันมากขึ้น อยํางไรก็ตามก็ยังคงไว๎ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก 3 
ประการ ดังนี้ 

๑. สํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค 
๒. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาค 
๓. ใช๎เป็นเวทีแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งภายในภูมิภาค 
อาเซียนครบรอบ 40 ปีของการจัดตั้งในวันที่ 8 สิงหาคม 2550 โดยมีค าขวัญที่ตั้งข้ึนจากเวทีการ 

ประชุมรัฐมนตรีตํางประเทศอาเซียน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2549 และใช๎กันทั่วอาเซียนวํา “one ASEAN 
at the heart of dynamic Asia” ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน ทํามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงและความท๎าทายใหมํ ๆ ในภูมิภาค 
 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ประกอบไปด๎วย 3 เสาหลักคือประชาคมความ
มั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนโดยมี กฎบัตร
อาเซียน (ASEAN Charter) เป็นกรอบหรือพ้ืนฐานทางกฎหมายรองรับ ซึ่งจะสร๎างกฎเกณฑ์ส าหรับองค์กร
อาเซียนให๎สมาชิกมีพันธกิจที่จะต๎องปฏิบัติตาม (Legal Binding) 
 ในสํวนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งเป็นเสาหลัก
ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนให๎เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน ภายในปี 2558 เพ่ือน าไปสูํการเป็น
ตลาดและฐานการผลิตรํวมกัน (Single Market and Single Production Base) และจะมีการเคลื่อนย๎าย
สินค๎า บริการ การลงทุน เงินลงทุน และแรงงานฝีมืออยํางเสรี รวมทั้งผู๎บริโภคสามารถเลือกสรรสินค๎า/
บริการได๎อยํางหลากหลายภายในภูมิภาค และสามารถเดินทางในอาเซียนได๎อยํางสะดวกและเสรีมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งนับเป็นความท๎าทายที่ส าคัญของอาเซียนที่จะต๎องรํวมแรงรํวมใจและชํวยกันน าพาอาเซียนไปสูํเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ 

องค์ประกอบส าคัญของ AEC Blueprint  
1. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตรํวม   แผนงานที่จะสํงเสริมให๎มีเคลื่อนย๎ายสินค๎าบริการ  

การลงทุน แรงงานฝีมือและการเคลื่อนย๎ายเงิน ทุกอยํางเสรีมากขึ้น 
2.  การสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน  แผนงานที่จะสํงเสริมการ  

สร๎างความสามารถในด๎านตําง ๆ เชํน นโยบายการแขํงขัน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายภาษี และ
การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน (การเงินการขนสํง และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

3.  การพัฒนาเศรษฐกิจอยํางเสมอภาค  แผนงานที่จะสํงเสริมการรวมกลุํมทางเศรษฐกิจของ  
สมาชิกและลดชํองวํางของระดับการพัฒนาระหวํางสมาชิกเกําและใหมํ และการสนับสนุนการพัฒนา SMEs 

4.  การบูรณาการเข๎ากับเศรษฐกิจโลก  แผนงานที่จะสํงเสริมการรวมกลุํมเข๎ากับประชาคมโลก  
โดยเน๎นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เชํน การจัดท าเขต
การค๎าเสรี และการสร๎างเครือขํายในด๎านการผลิต/จ าหนําย เป็นต๎น 



 

 

๔๑ 

ส าหรับองค์ประกอบอื่น ๆ ได๎แกํ การปรับปรุงกลไกด๎านสถาบันโดยการจัดตั้งกลไกการหารือ
ระดับสูง ประกอบด๎วย ผู๎แทนระดับรัฐมนตรีทุกสาขาที่เก่ียวข๎อง รวมทั้งภาคเอกชนอาเซียน ตลอดจนการ
พัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงาน (Peer Review) และจัดหาแหลํงทรัพยากร
ส าหรับการด าเนินงานกิจกรรมตําง ๆ อยํางมีประสิทธิภาพ 

 ในชํวงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
ผู๎น าอาเซียนได๎ลงนามในปฏิญญาวําด๎วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยประกอบด๎วย 
แผนการด าเนินงาน (AEC Blueprint) และตารางเวลาด าเนินงานการด าเนินงานไปสูํการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเสร็จสมบูรณ์แล๎ว ขั้นตํอไป คือ การเริ่มลงมือด าเนินงานตามแผนงานในด๎านตําง ๆ เพื่อ
รํวมกันสร๎างประชาคมท่ีเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียนตํอไป 

ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
1)  โครงสร๎างพื้นฐานภายในภูมิภาค  โดยเฉพาะระบบการขนสํงที่จะต๎องเชื่อมโยงถึงกันในระดับ  

ภูมิภาค เพื่อให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายสินค๎า และผู๎คนได๎อยํางสะดวกตลอดเส๎นทาง รวมถึงการอ านวยความ
สะดวก ณ จุดผํานแดนตําง ๆ และสํงเสริมความรํวมมืออยํางจริงจังในสาขาที่มีผลเชื่อมโยงตํอการพัฒนา
สาขาอ่ืน ๆ (spin over effect) ในอาเซียน เชํน สาขาพลังงาน สาขาการคมนาคม และการศึกษา เป็นต๎น 

2)  นโยบายรํวมในระดับภูมิภาค  อาเซียนจ าเป็นต๎องพิจารณาแนวทางการก าหนดนโยบายด๎าน 
เศรษฐกิจรํวมกันในระดับภูมิภาค เพ่ือชํวยเพิ่มขีดความสามารถในการเจรจาตํอรอง รวมถึงสร๎าง
ผลประโยชน์รํวมกันในระดับภูมิภาค ซึ่งมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่แตํละประเทศจะต๎องให๎ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงกฎเกณฑ์/กฎระเบียบ/กฎหมายภายในให๎สอดคล๎องกับความตกลงอาเซียนที่มีอยูํด๎วย 

3)  กลไกการตัดสินใจ อาเซียนควรพิจารณารูปแบบการตัดสินใจแบบอื่น ๆ ในการพิจารณาการ 
ก าหนดนโยบายหรือตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมภายในของอาเซียน นอกเหนือจากระบบฉันทามติ 
(consensus) ที่ใช๎มาตั้งแตํเริ่มต๎นของการรวมตัวทางเศรษฐกิจจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งมีความเป็นไปได๎ท่ีจะ
ผลักดันให๎มีการน าเอาระบบเสียงสํวนใหญํ (majority vote) มาใช๎กับกระบวนการการตัดสินใจของอาเซียน 
แตํสมาชิกคงต๎องหารือท่ีจะก าหนดแนวทางและขอบเขตของระบบเสียงสํวนใหญํ เพ่ือให๎มีความชัดเจนและ
โปรํงใสในการพิจารณาเรื่องส าคัญ ๆ ที่ประเทศสมาชิกจะได๎รับประโยชน์รํวมกัน 
 

4)  การสร๎างสังคมกฎระเบียบ  อาเซียนจ าเป็นต๎องพัฒนาไปสูํสังคมกฎระเบียบ (Rule based  
Society) และสร๎างนโยบายด๎านการค๎าและการลงทุนที่สอดประสานในระดับภูมิภาค โดยใช๎จุดแข็งของ
ประเทศสมาชิกให๎เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือสร๎างขีดความสามารถและข๎อได๎เปรียบในการแขํงขันให๎กับ
อาเซียน และเน๎นย้ าการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศสมาชิกอยํางเครํงครัด 
 
 
 


