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“เป็นตาฮักอีหลี เกษตรอินทรีย์ค าครตา” 

ข้อมูลพื้นฐานบ้านค าครตา 

• ข้อมูลด้านกายภาพชุมชน 
 บ้านค าครตามีครัวเรือน จ านวน 505 ครัวเรือน ประชากรในพ้ืนที่โดยประมาณ 1,700 คน  โดยมีการ
รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ในนาม “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวเกษตรอินทรีย์ค าครตา” 
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในหมู่ 3 กับหมู่ 9 ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม จ านวน 144 คน และพ้ืนที่ท าเกษตรอินทรีย์ จ านวน
1,897 ไร่ ซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล (มกท. IFOAM ) 83 ราย เป็น อินทรีย์ 48 ราย 
เป็นอินทรีย์ปรับเปลี่ยน1 35 ราย และมาตรฐาน มกษ. 9000 T2 (มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย หรือ 
Organic Thailand) 83 ราย ในปี 2561 กลุ่มได้รับงบจากโครงการ 9101 เพ่ือสนับสนุนการปลูกผักอินทรีย์
กางมุ้ง 

• ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน  
 รายได้หลักของบ้านค าครตา มาจาการปลูกข้าวนาปี ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าว กข6 และการปลูกยางพารา 
ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวจะมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชหลังนา ได้แก่ แตงโม ถั่วพร้า ปอเทือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง
การปลูกพืชผักอินทรีย์ เลี้ยงไก่ ไข่ไก่อินทรีย์ การเลี้ยงปลาอินทรีย์ และการท าอาชีพเสริมอ่ืนๆ ได้แก่ การทอผ้า 
การจักสาน และท าปศุสัตว์ เช่น โคขุน ควาย 

• ข้อมูลด้านวิถีชีวิต 12 เดือน และ สังคม 
 

เดือน กิจกรรม 
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๒ 

 

• ข้อมูลหน่วยงานที่เข้ามาพัฒนาชุมชนค าครตา 
บ้านค าครตาเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานซึ่งเข้ามา

ช่วยพัฒนาชุมชนโดยการอบรมให้ความรู้ การสนับสนุนงานวิจัยโครงการ ปัจจัยการผลิต ได้แก่ เกษตรอ าเภอและ
เกษตรจังหวัดยโสธร พัฒนาที่ดินจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร พาณิชย์จังหวัดยโสธร กรมการข้าว เกษตร
และสหกรณ์จังหวัดยโสธร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ วิทยาลัยชุมชนยโสธร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ที่มาความคิด 
กระบวนการก่อนเดินทาง 

๑. การท าความเข้าใจความต้องการของชุมชน (Empathize) และระบุปัญหา (Define) - การน าความรู้เรื่อง 
Design Thinking มาใช้ในการจัดท านวัตกรรมน าเสนอให้กับชุมชนบ้านค าครตา โดยค้นหาข้อมูลเบื้องต้นจากการ
สอบถามผู้น าชุมชน การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และเฟสบุ๊คของบ้านค าครตา รวมทั้งการพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์จากรุ่นพี่นิวเวฟ รุ่นที่ ๒๒  

๒. การคิดค้นนวัตกรรม (Ideate) – จากการสอบถามความต้องการของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านค าครตา 
พบว่าต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรในรูปผงชงดื่ม แต่ยังไม่มีความรู้และอุปกรณ์ในการผลิต ดังนั้น กลุ่มได้
ลงไปส ารวจตลาดสินค้าข้างต้นพบว่ามีสินค้าประเภทเดียวกันวางขายเป็นจ านวนมาก และมีหลายระดับราคา ใน
กลุม่จึงได้คิดทางเลือกอ่ืนเพ่ือจะน าไปเสนอในการพัฒนาสินค้าในชุมชน ได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว การสร้าง
แบรนด์ยายค า และท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน 

 
การลงพื้นที่ 

๑. การจัดท าต้นแบบ (Prototype) และการทดลอง (Test)  
- ภายหลังการลงส ารวจพ้ืนที่ชุมชนและการระดมความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ท าให้ได้รับ

ข้อค้นพบ คือ ความพร้อมของบ้านค าครตาที่เป็นหมู่บ้านอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนทางวัฒนธรรมและ
การเกษตรสูง รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งซึ่งถือเป็นต้นทุนที่ส าคัญในการพัฒนาชุมชน แต่ปัญหาที่ได้รับทราบ คือ 
(๑) ผู้น าชุมชนยังมองไม่เห็นจุดแข็งของตนเองว่ามีศักยภาพและมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างดีเมื่อเทียบ
กับชุมชนอ่ืนๆ (๒) ขาดการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง และ (๓) ขาดงบประมาณสนับสนุน ดังนั้น 
กลุ่มจึงได้น าข้อมูลมาสะท้อนกลับโดยน าเสนอทางเลือกสามทางเลือกให้แก่ชุมชน  มีผลการเลือกตามล าดับ ดังนี้ 
1. ท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน  2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว และ 3. การสร้างแบรนด์ยายค า  

- กลุ่มได้ลงส ารวจแผนที่ชุมชน เพ่ือส ารวจสถานที่ส าคัญของบ้านค าครตา พร้อมรับฟังข้อมูลที่จะสร้าง
เรื่องราวและเชื่อมโยงเรื่องราวให้เข้ากับแผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัด  

ข้อเสนอนวัตกรรม  
 จากการระดมความคิดเห็นทางกลุ่มจึงได้เสนอทางเลือกในการด าเนินการ ๒ ทางเลือก คือ  

๑. การเสนอให้บ้านค าครตาจัดการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้ธีม “เป็นตาฮักอีหลี ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์
ค าครตา” ซึ่งจะมอบประสบการณ์และสร้างความรู้สึกอินทรีย์ให้กับผู้มาเยี่ยมชม เนื่องจากบ้านค าครตามีสถานที่
ท่องเที่ยวส าคัญ ๆ หลายแห่ง ได้แก่ ดอนปู่ตา แหล่งสมุนไพรชุมชน ป่าชุมชนที่อยู่ใกล้หมู่บ้าน ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
มีภูมิสังคมที่เป็นทุน ประกอบกับมีวิถีชีวิตความเป็นเกษตรอินทรีย์ และชาวบ้านมีความสนใจอยากท า แต่ยังขาด  



๓ 

 

พ่ีเลี้ยงที่จะให้ค าแนะน าและให้แนวทางในการด าเนินการ ดังนั้น จึงได้ท าแบบจ าลอง (Prototype) เส้นทาง 
การท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์บ้านค าครตา รวมถึงปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนและโปรแกรมการท่องเที่ยว
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ค าครตา 

๒. การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า โดยกลุ่มได้แนะน าให้น าปลายข้าวอินทรีย์
โดยเฉพาะข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ ซึ่งเกษตรกรปลูกอยู่แล้วมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวตัง ภายใต้ชื่อ “ข้าวตัง
ทับทิมค าครตา (Crispy Ruby Rice)” เนื่องจากข้าวพันธุ์ดังกล่าว มีรสชาติอร่อย เมื่อน ามาผลิตเป็นข้าวตัง จะ
ได้ข้าวตังที่มีสีแดงทับทิมสวยงาม ประกอบกับข้าวทับทิมชุมแพ เป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง เมื่อวัตถุดิบ
ได้รับการผลิตอย่างใส่ใจภายใต้มาตรฐานรับรองเกษตรอินทรีย์ก็จะยิ่งดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค สามารถเชื่อมั่นได้
ว่าเป็นอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี โดยหน้าข้าวตังจะมีหลากหลาย อาทิ หน้าปลาส้ม หน้าถั่ว หน้าผัก เป็นต้น 
โดยวัตถุดิบทั้งหมดจะเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด นอกจากนั้น ข้าวทับทิมชุมแพ เป็นข้าวที่ตลาดมีความ
ต้องการ และราคาสูง แต่ปัจจุบันข้าวทับทิมชุมแพของชุมชนที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ยังมีปริมาณน้อยและไม่
เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ การส่งเสริมให้ปลูกข้าวทับทิมชุมแพเพ่ิม นอกจากจะท า
ให้เกษตรกร มีรายได้เพ่ิมขึ้นแล้ว ยังมีวัตถุดิบเพ่ือผลิตข้าวตังทับทิมค าครตา ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของ
ชุมชนได้ด้วย 

 

 

 

 

  ทั้งนี้ เบื้องต้นข้าวตังทับทิมค าครตา จะถูกวางเป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของชุมชน โดยเน้นกลุ่มตลาดบน 
ที่รักสุขภาพ และจะมีช่องทางจ าหน่ายหลักที่บ้านค าครตาเพียงแห่งเดียว เพ่ือส่งเสริมการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของชุมชน แต่ก็จะให้มีการขายผ่านช่องทาง social network และการออกร้านงานเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ 
รวมถึง Farmer Market เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ในอีกทางหนึ่งด้วย 

การขยายผลการด าเนินการ 
 ๑. บ้านค าครตาได้ทดลองท าผลิตภัณฑ์ข้าวตัง และได้น าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) ทดลองชิมผลิตภัณฑ์

ในงานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ือขอรับ feedback ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 



๔ 

 

 ๒. กลุ่ม Newwave ค าครตาได้มีการขยายผล โดยการช่วยพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ และโลโก้ 
(Design 1) เพ่ือให้เป็นที่จดจ าและสร้างจุดขายเพ่ือดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้า และได้ขอความอนุเคราะห์จาก
เครือข่าย TCDC ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก ้(Design2)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓. กลุ่มบ้านค าครตาได้ขอรับค าแนะน าจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามาช่วยในการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในส่วนของการเก็บและยืดอายุผลิตภัณฑ์เพ่ือให้คงความกรอบและ
สามารถบริโภคได้นานขึ้น โดยจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการขอรับการสนับสนุนผ่านโครงการ ITAP ของ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นโปรแกรมเพ่ือให้บริการภาคอุตสาหกรรมในการวิจัย
และพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต โดยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้าน
การวิจัยและพัฒนา เข้าไปให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา 
 ๔. วิทยาลัยชุมชนยโสธร ได้ลงพื้นที่ต่อเนื่องเพ่ือช่วยชุมชนในการวางแผนการท่องเที่ยวชุมชนกับสมุนไพร 
และผนวกรวมกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว รวมถึง
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าไปช่วยพัฒนาด้านภูมิทัศน์ของศูนย์การเรี ยนรู้เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 
เช่น ห้องน้ า  

แนวทางการด าเนินการต่อไปเพ่ือให้บ้านค าครตาเข้าสู่วิถีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ 

DESIGN ๒ 

DESIGN ๑ 



๕ 

 

๑. ประสานจุดยืนภายในชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ให้เกิดการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

๒. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบ้านค าครตา เช่น ผู้น า
เที่ยวของชุมชน แม่ครัว พนักงานรับส่งนักท่องเที่ยว ทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงถ่ายองค์รู้ของชุมชน
สู่เยาวชนรุ่นต่อไป 

๓. พัฒนาฐานข้อมูลชุมชนและองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ โดยฐานข้อมูลชุมชน ได้แก่ ประวัติชุมชน
สถานที่ส าคัญ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่วนองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ การ
ท าเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

๔. สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นว่าแก่นักท่องเที่ยวว่าเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ ๑๐๐ %   โดยผสมผสาน
บริบทของวิถีชุมชนเกษตรอินทรีย์ เพ่ือสร้างความเข้มแกร่งให้กับแบรนด์ (Brand) วิถีอินทรีย์ของบ้านค าครตา 
มีการท านา ปลูกผัก หมักปุ๋ย เลี้ยงไก่ ประมง ทอผ้า จักสานครบวงจร รวมถึงการน าผลิตภัณฑ์ที่เป็นของบ้านค าครตา 
เพ่ือจัดจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  

๕. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในชุมชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การให้บริการ
อินเตอร์เน็ต โดยขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีป้ายบอกทาง การพัฒนาแผนที่และป้ายบอก
เส้นทางภายในชุมชนป้ายเตือนต่าง ๆ ที่จะให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามและระมัดระวัง  

๖. การจัดเตรียมสถานที่และจุดอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว เช่น พ้ืนที่จอดรถจอดรถของ
นักท่องเที่ยว โดยที่พ้ืนที่จอดรถของนักท่องเที่ยวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในการด าเนินการเกษตรอินทรีย์
ของชุมชนและการเพ่ิมจ านวนห้องน้ าตามจุดท่องเที่ยวและจุดท ากิจกรรม และการจัดการขยะให้รองรับการ
ท่องเที่ยวดังกล่าว  

๗. จัดโปรแกรมและเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดแข็งด้านเกษตรอินทรีย์และวัฒนธรรม  
พ้ืนถิ่น โดยอาจสร้างความประทับใจจากประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ เช่น การด าเนิ นชีวิต 
เพ่ือสุขภาพที่ดีด้วยอาหารอินทรีย์ การท ากิจกรรมฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เช่น การด านา การเกี่ยวข้าว 
การเลี้ยง แล้วได้ประกาศนียบัตรโดยการประทับรอยฝ่ามือที่เปื้อนดินจากการท าเกษตรของตนเองเพ่ือให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

๘. การสร้างการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกษตรอินทรีย์ โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวตังทับทิม
บ้านค าครตา กลุ่มเกษตรกรจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเพ่ิมปริมาณการปลูกข้าวทับทิมชุมแพ หรือ
เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เพ่ือให้มีผลผลิตที่จะใช้เป็นวัตถุดิบให้เพียงพอกับความต้องการ และต้องมีการวางแผนการ
เพาะปลูกสินค้าเกษตรอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตข้าวตัง เช่น ถั่วอินทรีย์ ผักอินทรีย์ กระเทียม
อินทรีย์ ทั้งนี้ กรณีผลผลิตไม่เพียงพอ กลุ่มเกษตรกรบ้านค าครตาสามารถสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานและได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์  



๖ 

 

๙. เนื่องจากการท าข้าวตังนั้นจะต้องอาศัยแดดจากธรรมชาติในการตากข้าวตังให้แห้ง ซึ่งอาจเกิดปัญหาได้
ในกรณีช่วงหน้าฝนหรือช่วงที่มีแดดไม่เพียงพอ ดังนั้น หากจะเพ่ิมก าลังการผลิตและมีการท าข้าวตังขา ยเป็น
อุตสาหกรรม จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงโรงเรือนที่ใช้ในการตากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย  

 
--------------------------------------------------------------------------- 
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