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ค าน า 
 

  การศึกษาร่วมกันในรูปแบบกลุ่ม (Group Project) เป็นการเรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติ (Action Learning) โดยการก าหนดประเด็นเร่งด่วนที่เป็นปัญหา/มีความส าคัญเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง (Project-Based Learning) วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้
จากการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 

กลุ่มที่ 5 ใช้ข้อมูลการศึกษาการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านค าครตา ต าบลดง
มะไฟ อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เป็นแหล่งศึกษาในการหาประเด็นปัญหาจริงในพื้นที่มาศึกษา            
สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ SWOT Analysis  และน าไปสู่การ
ก าหนด     กลยุทธ์ วางแผนจัดท าโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์สร้างสรรค์ บ้าน
ค าครตา ต าบล       ดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านเกษตรอินทรีย์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

คณะผู้จัดท ารายงานฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้คงเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ      
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพการเกษตรอินทรีย์ของประเทศให้ขับเคลื่อนไปตาม
ยุทธศาสตร์การเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และไทยแลนด์ 4.0 เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ ความ
ม่ันคง     ม่ังคั่ง และยั่งยืน ต่อไป 
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บ้านค าครตา ต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมลู จังหวัดยโสธร 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 บ้านค าครตา 

บ้านค าครตา ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 9 ของต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 

   บ้านค าครตา ก่อตั้งมาแล้วประมาณ 200 ปี ซึ่ง
เดิมบริเวณใกล้หมู่บ้านเป็นเขตป่าที่อุดมสมบูรณ์
และมีแหล่งน้ าซับ (น้ าค า)  คือมีน้ าตลอดปี 
ตั้งอยู่ระหว่างบ้านดงมะไฟและบ้านโพนงอย 
ต าบลขั้นบันไดใหญ่  อ า เภอยโสธร จังหวัด
อุบลราชธานี  
   นางค าซึ่งเป็นชาวบ้านโพนงอยได้น าควายมา
เลี้ยงและชักชวนเพื่อน ๆ มาด้วย ทุกครั้งที่น าควาย
มาเลี้ยง นางค ามักจะน าห่อข้าวและของใช้ใส่
ตระกร้าคอนใส่บ่า (การเอาสิ่งของห้อยที่ปลาย
ไม้คานหรือปลายไม้เพียงข้างเดียวแล้วแบกบ่า
พาไป) และเก็บของป่าใส่ตระกร้าคอนกลับบ้าน
เสมอ ต่อมานางค าเห็น ว่าเป็นแหล่งที่ อุดม
สมบูรณ์และเป็นท า เลที่ เหมาะสมจะสร้าง
บ้านเรือน จึงชักชวนเพื่อน ๆ มาครั้งแรก 3 
ครัวเรือน ชาวบ้านเรียกกันว่า “บ้านนางค าคอน
กะต่า” และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อให้ไพเราะขึ้น 

เป็น “บ้านค าครตา” จนถึงปัจจุบันนี้ 
 
พื้นที่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เป็นส่วนใหญ่รวมทั้งสิ้น 3 ,832 ไร่ แบ่งออกเป็น พื้นที่ท า

การเกษตรจ านวน 3,512 ไร่ และพื้นที่อยู่อาศัยจ านวน 320 ไร่  
ประชากรจ านวนทั้งสิ้น 868 ราย 212 ครัวเรือน  
การประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการท านา รองลงมาเป็น

การปลูกพืชไร่ ได้แก่ มันส าปะหลัง อ้อย ถั่วลิสง แตงโม กล้วยน้ าว้า และไม้ผล ไม้ยืนต้น ได้แก่ ยูคา-
ลิปตัส ยางพารา ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรเริ่มให้ความส าคัญกับการปลูกยางพารามากขึ้น 

ข้าวท่ีปลูกเป็นข้าวนาปีโดยส่วนใหญ่ปลูกข้าวเหนียวไว้บริโภคในครัวเรือน ข้าวเจ้าส่วนใหญ่
ไว้ขายและบางส่วนเก็บไว้บริโภค พันธุ์ข้าวเจ้า ได้แก่ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าว กข. 15 ข้าว
หอมนิล ข้าวหอมทับทิมชุมแพ ข้าวไรซ์เบอรี่ พันธุ์ข้าวเหนียว ได้แก่ พันธุ์ กข. 6 วิธีการท านาเป็นการ
ท านาด า จากสภาพพื้นที่สามารถท านาเพียงปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากต้องพึ่งพาน้ าฝนตามฤดูกาล 
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ปศุสัตว์ ในพื้นที่บ้านค าครตาได้มีการเลี้ยงโคขุน ไก่ เป็ด การเลี้ยงปลาในบ่อดินและในนาข้าว 
อาชีพเสริมคือการท าหัตถกรรม จักรสาน และผ้าทอ 

การรวมกลุ่มในพื้นที่ในต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่
ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 18 กลุ่ม โดยกลุ่มวิสาหกิจที่อยู่ในพื้นที่บ้านค าครตา 
(หมู่ 3 และ หมู่ 9) มีจ านวน 10 กลุ่ม ทั้งด้านการเกษตร (ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เลี้ยงโคขุน กล้ายางพารา) 
และ ด้านงานฝีมือ (เย็บผ้า)  

หมู่ กลุ่มวิสาหกิจ 
3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านค าครตา 
3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีบ้านค าครตา 
3 วิสาหกิจชุมชนโคขุนก้าวหน้าบ้านค าครตา 
3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงโคในเขตปฏิรูปที่ดินหมู่ 3   
3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคขุนบ้านค าครตา 
3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานฝีมือแม่บ้านหมู่ 3 
3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้ายางพาราช าถุงบ้านค าครตา 
3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสามัคคี หมู่ 3 
9 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรี บ้านค าครตา 
9 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านหลากกิจกรรม บ้านค าครตา 
1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกก ต.ดงมะไฟ 
4 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน-บ้านค าไผ ่
5 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอเสื่อกก บ้านโคกก่อง 
6 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านค าแขนศอก 
7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดก้อนเชื้อ 972 ต าบลดงมะไฟ 
8 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 1,8,10 
8 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านดงมะไฟ 
8 วิสาหกิจชุมชนบ้านดงมะไฟ ต าบลดงมะไฟ 

 
1.2 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านค าครตา 

เริ่มต้นเม่ือ ปี 2551 โดยได้เริ่มก่อตั้งโรงปุ๋ยอินทรีย์เคมีโดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) โดยขณะนั้นมีสมาชิก 34 ราย ด าเนินการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ผสมแม่ปุ๋ยเคมีเพื่อจ าหน่ายให้กับสมาชิกและชุมชน ต่อมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) และ วว. ได้ร่วมมือขับเครื่อนโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของแต่ละอ าเภอท ากิจกรรมโรงเรียน
ชาวนาเกษตรอินทรีย์ในปี 2555 และโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีได้ปรับเปลี่ยนการผลิตมาเป็นผลิตปุ๋ย
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อินทรีย์แต่เพียงชนิดเดียว และสมาชิกโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์เริ่มมีสมาชิกเพิ่มเป็น 61 ราย และ
เป็นการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ในปี 2556  

ปี 2557 โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านค าครตาได้ร่วมกับโรงเรียนชาวนาในแต่ล่ะอ าเภอ
ของในจังหวัดยโสธรได้ร่วมกันท าเกษตรอินทรีย์แบบขอรับรองมาตรฐานสากล (มกท.) ในชื่อกลุ่ม ธกส. 
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และผ่านการรับรองเป็นข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนปีที่ 1 แต่มีปัญหาเรื่อง
การตลาด 

ปี 2558 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านค าครตาได้ลาออกจากกลุ่ม ธกส. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ มา
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์แทนรัก ซึ่งกลุ่มสหกรณ์แทนรักต้องการสมาชิกจ านวนมาก      เพราะ
มีค าสั่งสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศจ านวนมากและเป็นกลุ่มที่ม่ีสมาชิกเกือบทั่วทั้งจังหวัด แต่ผลการรับ
รอบของ (มกท.) ไม่ผ่านการรับรองเพราะมีระบบควบคุมภายในอ่อนแอขาดความเชื่อม่ันในระบบ
เอกสารและการตลาดของกลุ่มเป็นขายให้โรงสีทั่วไปและขายให้สหกรณ์แทนรักบางส่วนส่งผลให้กลุ่มฯ 
ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์แทนรักในปี 2559 มาจัดตั้งกลุ่มและขอรับรองมาตรฐานในชื่อ 
“กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านค าครตา” มีนางลัดดา พันธ์ศรี เป็นประธานกลุ่ม  มีสมาชิก 61 ราย ได้รับ
งบประมาณจากจังหวัดยโสธรช่วยเหลือในเรื่องค่ารับรองและปัจจัยการผลิต และจากความมุ่งม่ันของ
สมาชิกกลุ่ม ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชน ส่งผลให้ในปี 2560 กลุ่มฯ ได้รับสมาชิกเพิ่มอีก 40 ราย 
รวมเป็น 101 ราย โดยมาตรฐานที่กลุ่มฯ ขอรับรองได้ ณ ปัจจุบัน ได้แก่ 

- มาตรฐาน มกท. (IFOAM) เป็นข้าวอินทรีย์ปรับเปลี่ยนปีที่ 1 ผ่าน52ราย พื้นที่ผลิต 350 
ไร่ 

- มาตรฐาน มกท. , (IFOAM) เป็นข้าวอินทรีย์ปรับเปลี่ยนปีที่ 2 มี 49 ราย พื้นที่ผลิต 728 
ไร่ 

- มาตรฐานออร์แกนิคไทยแลนด์ (Organic Thailand)  ผ่าน 60 ราย                                                                                                    
- มาตรฐานออร์แกนิคไทยแลนด์  (Organic Thailand) ปี 2 มี 61 ราย พื้นที่ 830 ไร่ 
- มาตรฐานออร์แกนิคไทยแลนด์ (Organic Thailand)  ปี 1 มี 40 ราย พ้ืนที่ 248 ไร่ 
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โครงสรา้งการบรหิาร  โครงการกลุม่เกษตรอนิทรียบ์า้นค าครตา 

 

 

โครงสร้าง หน้าที ่
คณะกรรมการบริหารโครงการ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านค าครตา 

- รับผิดชอบด าเนินงานของโครงการทั้งหมด ติดต่อประสานงาน
องค์กรภายนอกอ่ืน ๆ ก ากับติดต่อและมีมติให้การด าเนินงาน
โครงการเป็นไปอย่างเรียบร้อย 

- ท าหน้าที่ติดต่อหาตลาดเพื่อส่งผลผลิตข้าวออกสู่ตลาด และ
หน้าที่คุมสต็อกข้าว 

คณะกรรมการรับรองภายใน 
 

- พิจารณารับรอง รายงานตามที่ผู้ตรวจได้ไปตรวจแปลงของ
สมาชิกโดยใช้มาตรฐานโครงการเป็นคู่มือการรับรอง 

นักส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์
 

- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ
มาตรฐานโครงการให้เกษตรกร พร้อมทั้งแนะน าในการหา
ปัจจัยการผลิตที่ใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์ 

คณะกรรมการฝ่ายตลาดและ 
สต๊อกข้าว  
 

- รวบรวม ตรวจสอบ แปรรูปผลผลิตของเกษตรกรตามค าสั่ง
ซื้อ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากโครงการ และจัดส่งสินค้า
แก่ลูกค้า 

- จัดท าระบบบัญชีทั้งการตลาดและการสต็อกข้าวให้ตรวจสอบ
ได้ 

- ด าเนินงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานกลุ่ม หรือ
มติที่ประชุมของโครงการฯ 

ผู้ตรวจแปลงฟาร์มข้าวอินทรีย์ 
 

- ตรวจประเมินเกษตรกรตามมาตรฐานโครงการ 
- เขียนรายงานการตรวจ อ่าน /มีรูปภาพประกอบการน าเสนอ

ให้คณะกรรมการโครงการพิจารณารับรอง 

คณะกรรมการบริหารโครงการกลุม่เกษตรอนิทรยี์บา้นค าครตา 

คณะกรรมการ

รับรอง 

ภายใน 

นักส่งเสริม
เกษตร
อินทรีย์ 

ผู้ตรวจ
ฟาร์มข้าว 
อินทรีย์ 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายตลาดและ 

สต๊อกข้าว  
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2. การวิเคราะห์ SWOT Analysis 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ สถานภาพและศักยภาพความพร้อมด้านการท าเกษตร
อินทรีย์ และปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ นโยบาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการท าเกษตรอินทรีย์
ของบ้านค าครตา โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis แล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 
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ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
การบริหารจัดการ 
(Management) 

1) ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรให้ความส าคัญในการท าเกษตร        
    อินทรีย ์
2)  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้าน 
    ค าครตามีการท าเกษตรอินทรีย์ครบวงจร 

ปัจจุบันยังใช้ วิธีการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม (Traditional 
Farming)  

งบประมาณ 
(Money) 

มีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริม เช่น การทอผ้า และจักสาน 
เป็นต้น 

ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือส าหรับการแปรรูปเกษตร
อินทรีย์และโกดังเก็บผลผลิตรวมของกลุ่มวิสาหกิจฯ 

บุคลากร 
(Man) 

1) ผู้น าและสมาชิกกลุ่มมีความเข้มแข็ง และมุ่งม่ันในการท า
เกษตรอินทรีย ์
2) สมาชิกของกลุ่มมีองค์ความรู้ในเรื่องเกษตรอินทรีย์ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้กับสมาชิกได้ 
3) คนรุ่นใหม่มีความรักถิ่นฐานบ้านเกิด ต้องการกลับมาสืบสาน
และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

จ านวนสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ มีเพียงครึ่งหนึ่งของหมู่บ้าน 

ทรัพยากร 
(Resource) 

1) มีทรัพยากรเพื่อท าเกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณ์ 
2) มีโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของหมู่บ้าน 

ต้องใช้น้ าฝนและน้ าบาดาลในการท าเกษตรอินทรีย์ ท าให้สามารถ
ปลูกข้าวอินทรีย์ได้เพียงปีละ 1 ครั้ง 
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ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats  : T) 

นโยบาย กฎระเบียบ 
(Policy) 

1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
2) นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
3) ผู้น าระดับจังหวัด อ าเภอ และท้องถิ่น น ายุทธศาสตร์ของ
รัฐบาลมาบูรณาการและเชื่อมโยงก าหนดเป็นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพื่อต่อยอดการด าเนินงานด้านเกษตร
อินทรีย์ให้เป็นรูปธรรม 
4) ความต่อเนื่องตามนโยบายเป้าหมายหลักของจังหวัดยโสธร 
5) การก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการยื่นขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

การรวมตัวเป็นระบบเศรษฐกิจอาเซียนท าให้ขนาดตลาดของ 
หลายอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก 

1) ขาดช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน 
2) มีการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์
ในจังหวัดเดียวกัน 

สังคม วัฒนธรรม 
(Social) 

1) วิถชีีวิตของคนอีสานในจังหวัดยโสธรมีความเข้มแข็ง 
2) กระแสความนิยมการดูแลสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
3) มีประวัติความเป็นมาด้านเกษตรอินทรีย์ท่ีสามารถน ามาเป็น 
‘Background’ ในการสร้างสรรค์เป็นแบรนด์ของตัวเอง 

ประชากรแรงงานลดน้อยลง เนื่องจากจ านวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง  
และแนวโน้มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Technology) 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและอ านวยความสะดวก 
แก่ผู้บริโภค 

1) ขาดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการผลิต การเก็บรักษา  
การพัฒนา  การบรรจุ  และการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
2) ขาดเครื่องมือ เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการช่วย
เพิ่มผลผลิต ตลอดจนการแปรรูปให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น 



8 
 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลบ้านค าครตาด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis พบว่า ผู้น าและ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านค าครตามีความเข้มแข็ง และมุ่งม่ันใน
การท าเกษตรอินทรีย์สามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้หลากหลาย แต่ยังมีจ านวนเกษตรกรอยู่
ครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านที่ยังท าการเกษตรแบบใช้สารเคมี เนื่องจากขาดความเชื่อม่ันและงบประมาณใน
การยื่นขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้กลุ่มวิสาหกิจฯ ยังขาดงบประมาณ เครื่องมือ 
เครื่องจักรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต การเก็บรักษา การแปรรูป การบรรจุ 
และการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ จึงได้จัดท าโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์สร้างสรรค์ 
บ้านค าครตา ต าบลดงมะไฟ อ าเภอบางทรายมูล จังหวัดยโสธรขึ้น 

 
3. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์สร้างสรรค์ บ้านค าครตา ต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล 

จังหวัดยโสธร 
 

3.1 หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้กลายเป็นสินค้าในกลุ่มกระแสหลักที่มีความส าคัญ และ           
มีศักยภาพ เนื่องจากผู้บริโภคทั่วโลกก าลังตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับ
ประชากรโลกมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้รับความสนใจอย่าง
มาก 

ส าหรับเกษตรอินทรีย์ไทยนั้น มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัวปีละไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 20 ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนท พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ใน
ประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 235,523.35 ไร่ ในปี
2557 เป็น 284,918.44 ไร่ ในปี 2558 ในส่วนของจ านวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานในช่วงเวลาดังกล่าวก็ขยับเพิ่มขึ้นจาก 9,961 ฟาร์มในปี 2557 เป็น 13,154 ฟาร์ม 

รัฐบาลภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความส าคัญกับเกษตร
อินทรีย์ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็น 4 
ประเด็น ได้แก่ (1) การเสริมสร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม (2) การพัฒนาการเกษตร
อินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน (3) การเสริมสร้างศักยภาพการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์สู่สากล (4) การ
บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มพื้นที่ 
ปริมาณและมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศ  

จังหวัดยโสธรจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์“ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐานมี
เป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์จ านวนสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และมูลค่าการ
จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยบ้านค าครตา ต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เป็นหนึ่ง
ในหมู่บ้านเป้าหมายของจังหวัดที่ก าหนดให้เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ สืบเนื่องจากความพร้อมของ
ชุมชนที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรสู่ความยั่งยืน ควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้สอดรับกับ



9 
 

กรอบแนวคิดดังกล่าวและน าไปสู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านค าครตาขึ้น 

 

 
  3.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการท าเกษตรโดยใช้สารเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์ 
2) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจร 
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงสีข้าวที่มีมาตรฐาน 
4) เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต การเก็บรักษา การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีที่

ทันสมัย 
5) เพื่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการการเกษตร ในการควบคุมการ

ใช้ปัจจัยการผลิตให้ถูกที่และถูกเวลา เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของ
บ้านค าครตา 

6) เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดเกษตรอินทรีย์ของบ้านค าครตา 
7) เพื่อพัฒนาบ้านค าครตาเป็นศูนย์กลางเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

3.3 เป้าหมาย 
1) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
2) เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรให้เกิดความย่ังยืน 
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3.4 วิธีด าเนินงาน 
การด าเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์สร้างสรรค์ บ้านค าครตา ต าบล    

ดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เป็นการใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ ด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์  รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนภาคีทุกภาค
ส่วนในการด าเนินการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐ 
ประกอบด้วย 9 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้นทาง 

เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์

กลางทาง 

จัดตั้งโรงสีชุมชนที่
ได้รับมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์

แปรรูปข้าวอินทรีย ์

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ปลายทาง 

การสร้างBrand 
Image 

การส่งเสริมการตลาด 

พัฒนาศูนย์เรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 

กิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตรแม่นย าสูงโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain 
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1.  กิจกรรมการจัดตั้งโรงสีชุมชนที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 

หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกข้าวจะเก็บเกี่ยวโดยใช้รถเกี่ยวและขายทันทีส่งผลให้ข้าวมี

ความชื้นสูง และโดนหักราคามากจนไม่คุ้มต้นทุนการผลิต เนื่องจากไม่มีสถานที่เก็บข้าวเปลือก ซึ่งการ
จ าหน่ายเป็นข้าวเปลือกเกษตรกรจะไม่ได้รับมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น เกษตรกรจึงควรเก็บข้าวเปลือกไว้รอขายหรือผลิตเป็นข้าวสารขายเพื่อเพิ่มรายได้ ให้เกษตรกร 
โดยการจัดให้มียุ้งฉาง ไซโลให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งส าหรับใช้เก็บข้าวเปลือกเพื่อรอการจ าหน่าย
หรือสามารถผลิตข้าวสารจ าหน่ายเองได้ในช่วงที่มีราคาสูงจะเป็นการเพิ่มช่องทางเลือกให้เกษตรกรได้
ทางหนึ่งในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก นอกจากนี้การสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวเปลือกโดยที่มาแปร
สภาพเป็นข้าวสารและน าออกจ าหน่ายในรูปของผลิตภัณฑ์ข้าวจากชุมชนอันจะท าให้เกษตรกรมีรายได้
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยชุมชนควรต้องมีการบริหารจัดการผลผลิตภายในชุมชนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงควรส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการผลิตของแต่ละชุมชนอย่างมีระบบ
ด้วย 

 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อพัฒนาระบบการผลิตข้าวคุณภาพโรงสีข้าวและระบบการบรรจุผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพดีขึ้น 

2) เพื่อให้เกษตรกรมียุ้งฉาง ไซโล ไว้เก็บข้าวเปลือก เพื่อรอจ าหน่ายในช่วงที่ภาวะ
การค้าและราคาข้าวเพิ่มสูงขึ้น เป็นการสร้างอ านาจต่อรองและความเข้มแข็งให้
เกษตรกรในการซื้อขายข้าวเปลือกรวมถึงสนับสนุนให้มีการรับฝากข้าวไว้ในยุ้งฉาง 
ไซโลเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเสริมนโยบายและมาตรการของรัฐบาลในการดึง
ผลผลิตส่วนเกินเข้าเก็บไว้ในยุ้งฉางไซโลในช่วงท่ีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 

3) เพื่อเป็นการสร้างรากฐานให้เกษตรกรเรียนรู้เรื่องภาวะการค้าและราคาข้าวในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าข้าวทีต่นผลิตได้ 

 
วิธีด าเนินการ 

1) ส ารวจความพร้อมและมีศักยภาพในการขอสร้างยุ้งฉาง ไซโล และโรงสีชุมชน โดย
จะต้องมีพื้นที่ที่เป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อน ามาจัดสร้างยุ้งฉางไม่น้อยกว่า 2 – 4 ไร่ 
และก่อสร้างโรงสีพร้อมลานตากข้าวเปลือกไม่น้อยกว่า 2-3  ไร่ ซึ่งได้รับการบริจาคโดย
ท าเป็นลายลักษณ์อักษร 

2) จัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อท าการจัดการสร้างยุ้งฉาง ไซโล และโรงสีตามแบบที่

ก าหนด 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง และตรวจรับการสร้างยุ้งฉาง โรงสี เครื่องสีข้าว 
ลานตากข้าวเปลือก เครื่องชั่งน้ าหนัก เครื่องวัดความชื้น เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว 
และเครื่องอบลดความชื้น ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
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2535 พร้อมส่งมอบยุ้งฉาง ไซโล และโรงสี พร้อมทั้งติดตามประเมินผลตามความ
เหมาะสมต่อไป 

4) ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกและคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลยุ้ง
ฉางไซโลและโรงสีเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บ
เกี่ยวก่อนน าข้าวเปลือกเข้าเก็บยุ้งฉางไซโลและเรียนรู้การสีแปรสภาพข้าวการสร้างตรา
สินค้าการบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งระบบการจ าหน่าย/เชื่อมโยงตลาด 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี  
งบประมาณ   5,000,000  บาท 
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2.  กิจกรรมการแปรรูปข้าวอินทรีย์ 
 
2.1 ข้าวนางเล็ดหน้าปลาส้มหยอง 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเหนียวเป็นอาหารที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน การ
แปรรูปข้าวเหนียวในอดีตจะผลิตเพื่อใช้ประกอบในงานพิธีต่างๆ เช่น ประเพณีบวช วันพระ วันขึ้นบ้าน
ใหม่ หรือรับประทานในครัวเรือ แต่ในปัจจุบันมีการผลิตจ าหน่ายอย่างกว้างขวาง สามารถเพิ่มมูลค่า
และสร้างรายได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น ข้าวแตน ข้าวหลาม ข้าวหมาก ขนมหวานต่างๆ จากข้าวเหนียว  

จังหวัดยโสธรจะเรียกว่า ข้าวนางเล็ด หรือที่รู้จักกันทั่วไปคือ ข้าวแตน หรือข้าวแต๋น หรือ
อาจเรียกกันว่าขนมรังแตนตามลักษณะเมล็ดข้าวเหนียวมีน้ าตาลอ่อนคล้ายรังของตัวแตน เป็นอาหาร
ว่างที่นิยมผลิตในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตได้ง่ายโดยน าข้าวเหนียวผ่านการท า
ให้สุก ขึ้นรูปและท าให้แห้งแล้วน ามาทอดให้พองตัว (พริ้มเรา และคณะ, 2555) แต่งหน้าด้วยน้ าอ้อย
เคี้ยวหรือธัญพืช 

ข้าวนางเล็ดหน้าปลาส้มหยอง เป็นการน าผลิตภัณฑ์ปลาส้มซึ่งเป็นอาหารหมักที่ได้รับ
ความนิยมบริโภคมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดยโสธรมา
แต่งหน้าข้าวนางเล็ด ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าเฉพาะของจังหวัดยโสธร 
และมีแนวโน้มในการตอบสนองความต้องการของตลาดสินค้าของฝากของที่ระลึกประจ าจังหวัดยโสธร
ได้เป็นอย่างดี เพราะมีลักษณะพิเศษของรสชาติปลาส้มซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด และยังไม่มีคู่แข่ง
ทางการตลาด จึงเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่ชุมชน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการน าผลิตภัณฑ์
ข้าวอินทรีย์มาแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยโสธร 
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2.2 ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว 

ผมขาวหรือผมหงอก เกิดจากการที่รากผมไม่สร้างเม็ดสี ท าให้เส้นผมไม่มีสี เส้นผมจึง
กลายเป็นสีขาว ผมหงอกจะเริ่มปรากฏเม่ืออายุประมาณ 30 – 40 ปี และมีปริมาณมากขึ้นตามอายุที่
เพิ่มขึ้น บางคนจึงต้องการปกปิดผมขาวด้วยการย้อมผม เพื่อให้ดูอ่อนวัยและผมมีสีเข้มสวยงาม 
ผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดส่วนใหญ่มีส่วนผสมเป็นสารเคมี แบ่งออกเป็น 3 ชนิด
ด้วยกันคือ 

1. ชนิดชั่วคราว เพียงใช้ป้ายหรือพ่นก็ติดแล้ว แต่ถ้าสระผมก็จะหลุดลอกออกไป 
2. ชนิดกึ่งถาวร ชนิดนี้สีอาจแทรกเข้าไปในชั้นกลางของผมได้บ้าง สระผมประมาณ       

5 – 6 ครั้ง สีก็อาจหลุดลอกออกมา 
3. ชนิดถาวร สีจะแทรกเข้าไปสู่ชั้นกลางของเส้นผม และสีจะไม่มีการหลุดลอกออกมา 

ชนิดนี้นิยมใช้กันมากที่สุด 
สารเคมีที่ท าให้เกิดสี ได้แก่ สารกลุ่ม Phenylenediamine (PPD) Aminophenol  

และ Resorcinol สารเคมีเหล่านี้สามารถดูดซึมเข้าผิวหนังได้ง่าย คนที่แพ้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ย้อมผม 
จะมีอาการคันศีรษะ คันหน้าผาก ตาบวมทั้งสองข้าง มีผื่นขึ้นตามตัว อาจมีน้ าเหลืองไหลออกมาจากผื่น
อีกด้วย ถ้าแพ้มากจะท าให้หายใจล าบาก เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากการแพ้สารเคมีในผลิตภัณฑ์
ย้อมผม การใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่ได้จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของไทยอย่างเทียงกิ่ง กระเม็ง อัญชัน
เมล็ดข้าวท่ีมีสี ได้แก่ ข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอรี่ จึงเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัย 
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พืชสมุนไพรส าหรับใช้ท าผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว 
 
1. เทียนกิ่ง หรือเฮนนา 

มีสารส าคัญ คือ ลอโซน (Lawsone) ร้อยละ    
0.5 – 0.9 เป็นสารที่ให้สีน้ าตาลแดง หรือ  
แดงปนส้ม สามารถใช้ย้อมผมเพื่อปกปิดผม 
ขาวได้ดี  

 
  

2. กระเม็ง  
มีประโยชน์ รักษาผิวหนังผื่นคัน บ ารุงรากผม      
ช่วยลดผมหงอก 

 
  

3. อัญชัญ  
มีสาร “แอนโทไซยานิน” (Anthocyanin) 

 
  

4. ข้าวหอมนิล 
มีสาร “แอนโทไซยานิน” (Anthocyanin) 

 
  

5. ข้าวไรซ์เบอรี่ 
มีสาร “แอนโทไซยานิน” (Anthocyanin) 
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ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวจากข้าวอินทรีย์ ได้แก่ ข้าวหอมนิล และข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นการน า
คุณสมบัติของสารให้สีจากธรรมชาติ คือ สาร “แอนโทไซยานิน” (Anthocyanin) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม
ของสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ให้สีม่วง แดงเข้ม โดยทั่วไป
แล้วสีของแอนโทไซยานินนั้น จะมีการเปลี่ยนไปตามความเป็นกรด - ด่าง นั่นคือเม่ืออยู่ในสภาวะความ
เป็นกรดจะมีสีแดงเข้ม แต่หากอยู่ในสภาวะเป็นกลางจะมีสีม่วง และเม่ืออยู่ในสภาวะความเป็นด่างก็จะ
มีสีน้ าเงินเข้ม ดังนั้นแอนโทไซยานินจึงมีคุณสมบัติช่วยเปลี่ยนสีผมที่หงอกขาวได้ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์
กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตบริเวณรากผม ช่วยระงับการหลุดร่วงของเส้นผม ท าให้ผมขึ้นใหม่
แข็งแรง ดกด าเป็นเงางาม นอกจากนี้ในข้าวหอมนิลและข้าวไรซ์เบอรี่ ยังมีธาตุเหล็กสูง ซึ่งเป็น
สารส าคัญในเม็ดเลือด มีโปรตีนสูงอันเป็นสารอาหารของเส้นผม มีน้ ามันร าข้าวสูงช่วยบ ารุงผมให้เงา
งาม การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวจากข้าวอินทรีย์จึงเป็นการส่งเสริมการแปรรูปข้าวอินทรีย์
ของจังหวัดยโสธรและสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป 

 
3. กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

 
 หลักการและเหตุผล  

ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ได้จากหรือท าจากวัสดุอินทรีย์ แบ่งเป็น ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอก ซึ่ง     
ปุ๋ยอินทรีย์โดยท่ัวไปจะมีธาตุอาหารพืช โดยเฉพาะไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) 
ค่อนข้างต่ า การปรับปรุงคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ให้มีธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มวัสดุธรรมชาติ
ที่เป็นแหล่งธาตุอาหารหลัก เช่น ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ได้แก่ หินฟอสเฟต และแร่เฟลด์สปาร์ 
พร้อมกับการใช้เชื้อจุลินทรีย์จ าพวกจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน จุลินทรีย์ย่อยหินฟอสเฟต และ จุลินทรีย์
ย่อยสลายโพแทสเซียม ร่วมด้วยก็จะท าให้ปุ๋ยอินทรีย์มีธาตุอาหารพืชหลักทั้งไนโตรเจน , ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม เป็นประโยชน์กับพืชมากขึ้น  

บ้านค าครตา มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีส าหรับใช้ในหมู่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เนื่องจาก
ได้รับการสนับสนุนโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย ในปัจจุบันได้ด าเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ล้วนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 แต่เนื่องจากก าลังการผลิตยัง    
ไม่เพียงพอส าหรับความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของหมู่บ้าน อีกทั้งขนาดของเม็ดปุ๋ยและคุณภาพยังไม่
เป็นไปตามมาตรฐานปุ๋ย (มอก. 57/2548) ดังนั้นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
ข้าวอินทรีย์บ้านค าครตาจึงต้องการเพิ่มศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั้งในด้านก าลังการผลิตและ
คุณภาพของปุ๋ยอินทรีย ์

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีก าลังการผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ปุ๋ยอินทรีย์ 
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วิธีด าเนินการ 
1) จัดหาเครื่องมือผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย เครื่องลด

ความชื้นปุ๋ย เครื่องบดละเอียด เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ย เครื่องพ่นน้ าแบบฝอย เครื่องร่อนปุ๋ย
พร้อมชุดสายพานล าเลียง เครื่องเย็บกระสอบ เครื่องหั่นย่อยเศษกิ่งไม้ 

2) อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต 
3) พัฒนาคุณภาพปุ๋ย ร่วมกับการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยตามหลักวิชาการ 
4) ขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปุ๋ย (มอก. 57/2548) / ยื่นจดทะเบียนสถานที่ผลิตปุ๋ย

กับกรมวิชาการเกษตร 
5) ผลิตและจ าหน่าย 

 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ – 2 ปี  
งบประมาณ  3,000,000 บาท 

 
 

4. กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
 
หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันผู้ประกอบการสินค้าทุกประเภทต่างมีความต้องการยกระดับคุณภาพสินค้าด้วย
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพราะนอกจากบรรจุภัณฑ์จะมีหน้าที่รักษาคุณภาพของสินค้าให้
ปลอดภัย สะดวกต่อการขนส่งแล้ว บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามโดดเด่นสะดุดตา ยังมีบทบาทที่จะช่วย
ส่งเสริมการตลาดเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น สามารถสร้างความได้เปรียบในการดึงดูดความสนใจและ
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างจุดขายโดยน าไปเป็นของฝากที่
สามารถสร้างความประทับใจระหว่างผู้ให้และผู้รับได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้าจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งท่ีผู้ประกอบการต่างๆ ให้ความส าคัญ 

บ้านค าครตา ยึดม่ันการท าเกษตรอินทรีย์ โดยมีผลิตผลที่ส าคัญคือ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอม
มะลิ 105 ข้าวทับทิมชุมแพ แตงโม และพืชผักต่าง ๆ ซ่ึงผลผลิตดังกล่าวสามารถเพิ่มมูลค่าได้โดยการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถเพิ่มขยาย
การตลาดได้ต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ข้าวอินทรีย์        
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและส่งเสริมการตลาด 
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วิธีด าเนินการ 
1) ลงพื้นที่เพื่อส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการเพื่อรับทราบความต้องการ 

พร้อมวิเคราะห์รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่ เหมาะสมกับศักยภาพการผลิตของ
ผู้ประกอบการ และช่องทางการตลาด 

2) ด าเนินการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (ออกแบบโครงสร้าง) 
3) ด าเนินการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (ออกแบบกราฟิก) 
4) ด าเนินการผลิตบรรจุภัณฑ์ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ  6 เดือน 
งบประมาณ       200,000 บาท 
 

 
 
 

5. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ท าเกษตรอินทรีย์ของชุมชนบ้านค าครตาน าองค์ความรู้และ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวบรวมเพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาที่พักอาศัยโดยมีการยกระดับให้เป็น
รูปแบบท่ีพัก Home Stay ในพื้นที่ของการท าเกษตรอินทรีย์ โดยการสร้างท่ีพักให้มุ่งเน้นให้มีความเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนพื้นเมืองทางภาคอีสาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับความเป็นวิถีชาวบ้าน
อย่างแท้จริง 
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ในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ควรจัดกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวผู้มาพักอาศัยได้สัมผัสวิถีชีวิตและการเรียนรู้จริงในเรื่องการท าเกษตรอินทรีย์ เช่น การ
ด านาเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงปลาในนาอินทรีย์ การปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ การเก็บไข่อินทรีย์ ทั้ง
จัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมกันฝึกท าอาหารอินทรีย์รับประทาน 

ในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทางภาคอีสานควรจัดกิจกรรมสอดแทรกให้
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เรียนรู้ในวิถีชนบท เช่น การร่วมตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้า การร่วมงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น 

ด้านการตลาดควรจัดท าเพจการท่องเที่ยวบ้านค าครตาในรูปแบบ Facebook, Line, 
Instagram เช่น มีสโลแกนว่า “พักบ้านค าครตา Home Stay ใช้ชีวิต Slow Life ดื่มด่ าธรรมชาติ      
วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์” ทั้งนี้ควรร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
จังหวัดยโสธร และร่วมเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานภาคเอกชน เช่น Agoda, Booking.com, 
Sawasdee.com, TripAdvisor เป็นต้น 
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วัตถุประสงค์  
เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของบ้านค าครตา 
 

วิธีด าเนินการ 
1) วางแผนรูปแบบการท าศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเน้นวิถีชีวิตเกษตร

อินทรีย์ของบ้านค าครตา 
2) ด าเนินปรับปรุงที่พักอาศัยเพื่อเป็น Home Stay และสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านให้มี

ความพร้อมต้อนรับผู้ศึกษาดูงาน นักท่องเที่ยว 
3) วางแผน ออกแบบกิจกรรมส าหรับการศึกษาดูงาน และบริการนักท่องเที่ยว 
4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงาน

ท่องเที่ยวจังหวัด รวมทั้งประสานงานกับผู้ประกอบการเอกชนในรูปแบบของการเป็น
พันธมิตร เช่น Agoda, Booking.com, Sawasdee.com, TripAdvisor เป็นต้น 

 
ระยะเวลาด าเนินการ   สามารถด าเนินการได้พร้อมกับการท าเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงจัดเป็น 

กิจกรรมได้ต่อเนื่องทุกปี 
งบประมาณ  500,000 บาท 
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6. กิจกรรมการสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) 
 
หลักการและเหตุผล 

จังหวัดยโสธรได้วางยุทธศาสตร์เป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์ ส่งผลให้มีการผลิตเกษตรอินทรีย์
ในทุกพื้นที่ สินค้าในแต่ละพื้นที่มีความเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่าง ซึ่งสามารถท าการตลาดได้ใน
ภาพรวมระดับจังหวัด หากแต่ละพื้นที่มีความต้องการท าตลาดและสร้างตราสินค้าของตนเอง จึงมี
ความจ าเป็นต้องสร้างความแตกต่าง มีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยการสร้างตราสินค้าของหมู่บ้านเพื่อใช้
กับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ทุกชนิด เพื่อให้เกิดการจดจ าจากผู้บริโภคและสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้บริโภค
อีกด้วย 

ภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) แสดงถึงสินค้าหรือบริการที่ท าให้เกิดความ
แตกต่างภายในจิตใจของผู้บริโภค ตราสินค้าเป็นสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดถึง คุณลักษณะ คุณประโยชน์ 
ความเชื่อและคุณค่าของสินค้านั้นๆ การสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้าจะต้องมีการบริหารจัดการที่
ดีเพื่อท าให้ผู้บริโภคเกิดความยึดเหนี่ยวกับคุณค่าโดยรวมในตราสินค้านั้น  
 จากความเป็นมาของบ้านค าครตา ที่มีต้นก าเนิดจากการที่ “นางค า” ได้เล็งเห็นถึงความอุดม
สมบูรณ์ของพื้นที่ และได้ย้ายมาสร้างบ้านเรือนในบริเวณนี้ จนเป็นต้นก าเนิดชื่อ “บ้านค าครตา” 
ประกอบกับประชากรในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากนางค า และนิยมเรียกกันว่า “ยายค า” 
หรือ “ย่าค า” ดังนั้นการสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์ของตราสินค้า จึงต้องค านึงถึงการเกี่ยวพันของ
ชื่อและตราสินค้ากับชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ของบ้านค าครตาเพื่อให้เกิดการจดจ า

และสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้บริโภค 
 

วิธีด าเนินการ 
1) ประสานหน่วยงานเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างตราสินค้าหรือด้านการตลาด

เพื่อร่วมพัฒนาตราสินค้าของชุมชน ในรูปแบบการท างานแบบประชารัฐ 
2) รวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมา อัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมของหมู่บ้าน การ

ด าเนินงานด้านการเกษตร ความต้องการของชุมชนเพื่อมาก าหนดตราสินค้าของชุมชน 
3) ออกแบบช่ือและตราสินค้า จดลิขสิทธิ์ น าไปใช้กับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้าน 
4) น าชื่อและตราสินค้าที่ได้บนบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท 
5) ประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ของตราสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ  6 เดือน 
งบประมาณ   400,000 บาท 
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7. กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด 
 

หลักการและเหตุผล 
ยโสธรเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัยสูง

จังหวัดหนึ่งของประเทศ มีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งผลิตและจ าหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จ านวนกว่า 10 
กลุ่ม มีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์มากกว่า 40,000 ไร่ มีผลผลิตปีละมากกว่า 20,000 ตัน ซึ่ง
ผลผลิตส่วนใหญร่้อยละ 90 ส่งจ าหน่ายต่างประเทศ ทั้งในยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจาก
ปัจจุบันผู้บริโภคทีค่ านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยนิยมเลือกบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงข้าว
อินทรีย์มีการขยายตัวเพิ่มจ านวนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามผลผลิตส่วนใหญ่ของจังหวัดยังมีลักษณะ
เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่าง กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านค าครตาไม่สามารถท าตลาดในจังหวัดและใน
พื้นที่ใกล้เคียงได้เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงจากกลุ่มอ่ืนๆที่มีความพร้อมในการท าตลาด
มากกว่า เม่ือช่องทางการจัดจ าหน่ายทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยยังมีจ ากัด
ส่งผลให้มีเกษตรกรที่ไม่สนใจการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง  

ด้วยปัญหาข้างต้น เพื่อให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดให้กับกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ต่าง ๆ ของจังหวัดยโสธร ทั้งการพัฒนาช่องทางการตลาดตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการการ
พัฒนาสินค้าของส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องส านักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ได้มีการจัดงาน 
“สินค้าเด่นเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร” เมื่อวันที่ 15-19 กันยายน 2559 ณ ห้างเซ็นทรัล จังหวัดภูเก็ต 
โดยได้น าสินค้า OTOP ทีส่ าคัญ อาทิ หมอนขวานผ้าขิด ผ้าทอมือ ปลาส้ม แตงโม ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
ไปจ าหน่าย โดยบ้านค าครตาได้น าข้าวไปจ าหน่ายในงานนี้ และประสบความส าเร็จมาก สามารถ
จ าหน่ายข้าวได้หมด ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค แต่หลังจากนั้นกลุ่มฯ ไม่ได้มีการท าตลาด
ต่อเนื่องในจังหวัดภูเก็ตอีก 

ด้วยศักยภาพของตลาดในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดท่องเที่ยวในภาคใต้อ่ืน ๆ ที่ประชาชนมี
รายได้สูง มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประกอบกับไม่มีการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ใน
พื้นที่ การจัดให้กลุ่มเกษตรกรของจังหวัดยโสธรได้มีการจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการ สมาคมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวจะสามารถสร้างตลาดใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะเป็นการ
ช่วยเกษตรกรที่ปลูกเกษตรอินทรีย์และปลอดภัยได้มีโอกาสจ าหน่ายสินค้าสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการ

ผิวใสไร้โรคบริโภคเกษตรอินทรีย์ 
ตามวิถีลูกหลานยายค า 
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กระตุ้นเกษตรกรให้หันมาท าการเกษตรอินทรีย์และปลอดภัย และเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร รวมถึงภาพลักษณ์ของการเป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์อีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื ่อพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของบ้านค าครตาให้มีการ
เชื่อมโยงการจ าหน่ายท้ังตลาดภายในท้องถิ่น ส่วนกลาง ภูมิภาคอ่ืน ๆ เพื่อให้มีตลาดประจ าที่แน่นอน
และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 

 
วิธีด าเนินการ 

1) คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมในการท าการตลาด (มีคุณภาพ มีตรารับรองเกษตร
อินทรีย์ มีบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าของตนเอง มีปริมาณเพียงพอและต่อเนื่อง) 

2) ประสานจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ ให้คัดเลือกผู้ประกอบการ สมาคมโรงแรมและ
ธุรกิจท่องเที่ยวที่มีความสนใจ เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้และความต้องการใช้ข้าว
อินทรีย ์

3) จัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) และจัดให้มีการร่วมการลงนามใน
บันทึกความเข้าใจและข้อตกลง (MOU) ระหว่างสมาคมโรงแรมฯกับจังหวัดยโสธร และ 
MOU ระหว่างนักธุรกิจ/ผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านค าครตาและกลุ่ม
อ่ืนๆ ของจังหวัด 

4) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการขนส่งเพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดยโสธรมายังภาคใต้ เพื่อให้การขนส่งสินค้าเกิดประสิทธิภาพทั้ง
ด้านต้นทุนและระยะเวลา 

5) ท าการประชาสัมพันธ์โครงการโดยการติดป้าย เช่น “โรงแรมนี้ใช้ข้าวอินทรีย์ 100% 
จากยโสธร”  
 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ปี 
งบประมาณ   1,000,000 บาท  
 

8. กิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
หลักการและเหตุผล  

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) เป็นกลไกส่งเสริมให้ 
หมู่บ้าน/ชุมชน น าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพหลัก จนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนอ่ืนๆ โดยการด าเนินโครงการฯ มีการประสาน
ความร่วมมือใน 4 ภาคส่วน คือ ภาคราชการและท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 
รวมทั้งมีการส่งต่อบริการแบบครบวงจรตามแนวทางห่วงโซ่แห่งคุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ าและ    
ปลายน้ า โดยก าหนดเป้าหมายของโครงการฯ คือ 1 อ าเภอ 1 หมู่บ้านแม่ข่าย  
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กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน วท. เพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. มีการก าหนดกรอบ
ระยะเวลาการพัฒนาใน 3 ปี มีการบ่มเพาะองค์ความรู้ (Knowledge) สร้างทักษะความช านาญ 
(Skill) ภายใต้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต (Productivity) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) การบริหาร
จัดการ(Management) การพัฒนาแบบครบวงจรห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ตั้งแต่ต้นน้ า 
กลางน้ าและปลายน้ า การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (Value added) รวมถึงการ
สร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ การสังเกต 
การระบุปัญหา การทดลอง การจดบันทึก การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลและ
การสรุปผล เป็นต้น เพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) มาปรับใช้ ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ควบคู่ไปกับฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องไป
ด้วยกัน เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การลดค่าใช้จ่าย การขยายโอกาสและลดความ

เหลื่อมล้ าของชุมชนในชนบท 
 
วิธีด าเนินการ 

1) จัดท าข้ อ เ สนอโครงการ เพื่ อขอรับการอนุ มั ติ งบประมาณด า เนิ น งานจา ก 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2) ด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาการพัฒนาใน 3 ปี 
3) เข้ารับการประเมินผลการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกป ี
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ระยะเวลาด าเนินการ  3 ปี 
งบประมาณ   ได้รับงบประมาณ ปีละ 250,000 – 300,000 บาท จาก 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

9. กิจกรรมการเกษตรแม่นย าสูงโดยใช้เทคโนโลย ีBlockchain 
 

หลักการและเหตุผล 
Blockchain เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น ามาซึ่งความปลอดภัย น่าเชื่อถือ โดยไม่ต้องอาศัยคน

กลาง การท าธุรกรรมออนไลน์ใด ๆ ก็จะสามารถท าได้อย่างสะดวกมากขึ้น ใส่ความคิดสร้างสรรค์
ได้มากขึ้น Creative มากขึ้น Innovative มากขึ้น ประหยัดขึ้น รวดเร็วขึ้น มันเรียกได้ว่า
เป็น “Transfer of trust in a trustless world” เพราะถึงแม้สองบุคคลจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน      
ก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ด้วยความม่ันใจ  

การท างานของ Blockchain 
Blockchain เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล (Data Structured) แบบหนึ่ง ที่ท าให้ข้อมูล 

Digital Transaction ของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุก ๆ คนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ที่ท าให้ 
Block ของข้อมูลลิ้งก์ต่อไปยังทุก ๆ คน โดยไม่สามารถทราบได้ว่าใครที่เป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูล
นั้นจริง ๆ เมื่อบล็อกของข้อมูลได้ถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชน  ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลง 
เวลาที่มีใครต้องการจะเพิ่มข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูล ทุก ๆ คนในเครือข่ายซึ่งล้วนแต่มีส าเนาของ 
Blockchain สามารถรัน Algorithm เพื่อตรวจสอบ Transaction โดย Transaction ใหม่นี้จะได้รับ
อนุญาต ต่อเม่ือในเครือข่ายส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าถูกต้อง 

Blockchain คือระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็น
เครือข่ายใยแมงมุม ที่เก็บสถิติการท าธุรกรรมทางการเงิน และสินทรัพย์ชนิดอ่ืน ๆ อีกในอนาคต โดยไม่
มีตัวกลางคือสถาบันการเงิน ระบบ Blockchain จะไม่มีตัวกลางอย่างที่เคยเป็นมา ซึ่งท าให้ต้นทุนการ
ท าธุรกรรมถูกลง และอาจจะส่งผลให้สถาบันการเงินที่เป็นตัวกลาง ไม่จ าเป็นต้องมีอีกในอนาคตได้เลย 
หากเทคโนโลยีนี้เข้ามาแทนที่ได้อย่างสมบูรณ์ 

แนวคิด Blockchain เริ่มกลับมาเป็นกระแสที่ต้องจับตามมองอีกครั้ง พร้อมมีการพัฒนา   
ใหม่ ๆ ไปสู่การใช้งานที่มากกว่าการท าธุรกรรม Bitcoin ในอดีตที่ไม่ได้รับการยอมรับมากนัก ผนวก
รวมกับกระแสการเพิ่มข้ึนของอุปกรณ์ที่ใช้แนวคิด Internet of Things (IoT) จ าเป็นต้องมีการจัดการ 
ดูแลอย่างการรักษาความปลอดภัยระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และความจ าเป็นที่จะต้องบันทึกฐานข้อมูล
ของการติดต่อต่าง ๆ เหล่านั้น ท าให้เทคโนโลยีอย่าง Blockchain ที่ให้ความส าคัญกับความเป็นส่วน
บุคคลจะกลายมาเป็นตัวช่วยส าคัญของการใช้งานดังกล่าว โดยลดขั้นตอนระบบการท างานให้เรียบง่าย
ขึ้น มีการยืดหยุ่นที่สูงขึ้น รวมทั้งการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

เทคโนโลยี Blockchain ถูกคาดหมายว่าจะสามารถพลิกโฉมวงการธุรกิจเพื่อก้าวผ่านเข้าสู่ยุค
ใหม่ เช่นเดียวกับ Internet Technology และ Social Media เทคโนโลยีนี้ได้รับการจับตามองมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีการกระจายตัวไปยังผู้ที่อยู่ในระบบทุก
คน (Nodes) โดยทุกคนในระบบจะมีข้อมูลชุดเดียวกัน และเม่ือมีข้อมูลใหม่ก็จะอัพเดทต่อเนื่องจากชุด
ข้อมูลเดิมพร้อมกันตลอดเวลา ท าให้ไม่จ าเป็นต้องมีตัวกลางในการจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมต่าง ๆ ที่
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เกิดขึ้นอีกต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลที่บันทึกต่อกันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบทิ้งได้ ซึ่งเป็นกลไกที่ช่วย
ยืนยันความถูกต้องของธุรกรรม ต่างจากปัจจุบันระบบการจัดการและบันทึกข้อมูลธุรกรรมส่วนมากจะมี
การรวมไว้ที่ศูนย์กลาง เช่น การบันทึกธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ เม่ือผู้ใช้บริการต้องการ
อัพเดทข้อมูลก็จะต้องไปคัดลอกจากฐานข้อมูลกลางและจ าเป็นต้องมีธนาคารพาณิชย์ยืนยันเม่ือมี
ธุรกรรมเกิดขึ้น แต่บทบาทนี้จะลดลงในอนาคตด้วยเทคโนโลยี Blockchain 
  

การประยุกต์ใช้ในงานด้านการเกษตรกรรม 
ด้วยคุณสมบัติของ Blockchain จึงเข้ามาตอบโจทย์ Internet of Things (IoT) ได้ 

เพราะเม่ือวันที่มีอุปกรณ์ Devices เพิ่มขึ้นมากมาย การจัดการผ่านส่วนกลางจะยุ่งยาก แต่ 
Blockchain สามารถเข้ามาช่วยกลุ่ม IoT Devices ที่ก าลังมีจ านวนมากได้ง่ายขึ้น ดังนั้น Internet 
of Things ในยุคของ Blockchain จะกลายเป็น Ledger of Things คือมี “บัญชีธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์” เพื่อจะ Track อุปกรณ์ที่น ามาเชื่อมต่อ ทีนี้เม่ือหลังบ้านเป็นดังนี้ ก็จะมีนักพัฒนาต่อ
ยอดเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ สื่อสาร เชื่อมต่อกันและเชื่อถือกันได้ง่ายขึ้นท าให้เราสามารถน ามาประยุกต์ใช้
เพื่อดูสภาพอากาศ ดิน พืชที่ปลูก สามารถติดเซ็นเซอร์ได้ วิเคราะห์และแนะน าว่าควรต้องดูแลอย่างไร 
จากประวัติที่ผ่านมา ต่อไปจะดูได้ว่าวัว ไก่ ปลา ของเรากินอะไรกันลงไปบ้าง ดูประวัติสุขภาพที่ผ่านมา
เหมือนคนเลยทีเดียว หรือเราในฐานะผู้บริโภคสามารถที่จะตรวจสอบสินค้าอินทรีย์นั้น  ๆ ได้ตั้งแต่
ขั้นตอนการผลิตจนมาถึงขั้นตอนสุดท้าย ว่าเกษตรกรปลูกข้าวแบบไหน ใช้ปุ๋ยแบบไหนเก็บเกี่ยวและ   
สีข้าวตามขั้นตอนเกษตรอินทรีย์หรือไม่ และส าหรับเกษตรกรก็จะไม่ต้องกังวลกับการที่จะมีมาตรฐาน    
ใหม่ ๆ ซึ่งถือเป็น Trade Barrier อย่างหนึ่งที่เข้ามา นอกจากนั้นก็ยังสามารถน ามาใช้ในกิจกรรม    
หลัก ๆ ดังนี้ 

การควบคุมโรคและศัตรูพืช 
การป้องกันโรคและศัตรูพืชคือสิ่งส าคัญที่จะท าให้การเกษตรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง การ

ระบุอาการของโรคและการเตือนเม่ือเกิดปัญหา เพื่อการแก้ไขที่ทันท่วงทีเป็นสิ่งท่ีมีค่าต่อเกษตรกรมาก 
การตรวจสอบสถานะน้ าและคุณภาพของดิน 
Internet of Things ใช้ฮาร์ดแวร์เซ็นเซอร์ท างานร่วมกับซอฟแวร์เพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจผ่านเทคโนโลยี Cloud การผสมผสานเซ็นเซอร์ต่างๆ ส าหรับเรื่องอุณหภูมิ ความชื้นของดิน 
สารอาหาร อากาศ และอีกมากมาย ท าให้เกิดระบบการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพกระถางปลูกต้นไม้
อัจฉริยะนี้ มีเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับสภาพของต้นไม้ ว่าต้นไม้ได้รับน้ าหรือแสงแดดเพียงพอหรือไม่ 
หรือสภาพของดินดีหรือไม่ โดยอาศัยความสามารถจากการเรียนรู้เองของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงท านาย การวิเคราะห์เชิงความหมาย และระบบ AI เพื่อให้มีระบบแจ้งเตือนส าหรับเกษตรกร 

การส ารวจทางอากาศเพื่อหาความผิดปกติ 
ถ้าเราเป็นเกษตรกรที่มีที่ดินจ านวนมาก คงยากที่จะดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งหากมี

อุปกรณ์ที่บินสังเกตการณ์ฟาร์มเราได้ โดยไม่ต้องใช้คนควบคุมหรือที่เรียกว่า โดรน (Drone) สามารถ
บันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่เราอยากรู้ ถ่ายภาพความละเอียดสูงได้ในระดับเซนติเมตร และสามารถเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาพในอดีตให้เราได้ โดยอาศัยเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ได้แก่ เซ็นเซอร์การมองเห็น, 
เซ็นเซอร์ Multi-spectrum, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ และ LIDAR (Light Detection and Range) เป็น
เทคโนโลยีที่สามารถวัดความสูงจากการเจริญเติบโตขึ้นของพืชผล ต้นไม้และสิ่งอ่ืน ๆ ได้ 
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บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง 
หนึ่งปัจจัยส าคัญส าหรับการเกษตรคือระยะเวลาในการส่งของไปถึงตลาด ส าหรับ

เกษตรกรบางกลุ่มการเข้าถึงตลาดนั้นมีข้อจ ากัดสูงมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบางประเภท 
เช่น ดอกไม้ และผลไม้ มักจะเน่าหรือสุกเร็วเกินไปตลอดเวลาที่ผ่านมา เกษตรกรและผู้ขนส่งพยายาม
ดูแลปกป้องสินค้าโดยใช้ระบบควบคุมและดัดแปลงภูมิอากาศ ใช้สารเคมีป้องกันเชื้อรา และเครื่อง
บันทึกอุณหภูมิ แต่ระบบเหล่านี้ขาดสิ่งที่ส าคัญ กล่าวคือ ไม่สามารถลดการเน่าเสีย ลดการเกิดเชื้อโรค 
ควบคุมการสุก และปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยของอาหารไปพร้อมกันได้ เราไม่สามารถดูสินค้าแบบ
ทันที (Real Time) ได้ และไม่สามารถปรับเปลี่ยนสภาพในตู้สินค้าระหว่างการขนส่งได้ แต่ถ้าใช้แก๊ส
โอโซน (O3) เป็นสารออกซิไดส์ที่ดีสามารถท าลายจุลินทรีย์ได้หลายชนิด ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์ รา     
โปรโตซัวร์ที่เป็นสาเหตุท าให้อาหารเสื่อมเสีย (Microbial Spoilage) และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค 
(Pathogen)  ส่งผลให้การเน่าของผลิตภัณฑ์ลดลง ทั้งยังช่วยเอาก๊าซเอธิลีนออก ซึ่งช่วยควบคุมการ
สุกของผลไม้ได้อีกหนึ่งประการคือการติดตามการขนส่งสินค้าได้แบบ Real Time ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่
หมาย และการปรับเปลี่ยนปัจจัยต่าง ๆ อ้างอิงตามสถานการณ์ เช่น การขาดพลังงานอย่างรุนแรง 
ระดับคลื่นที่สูงขึ้น และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการจ าหน่าย  
 

วิธีด าเนินการ 
1) ศึกษา วิจัยเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกษตร รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรให้สามารถ 

ประยุกต์ใช้สารสนเทศเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 
2) จัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติงบประมาณฯ และการน าเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องมาใช้ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3) ด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ (Area based Data Collection) 
4) ด าเนินการถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างต้นแบบ 
5) ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6) น าเสนอโครงการ/กิจกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ และประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกร 

น าไปใช้งาน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี 
งบประมาณ  งบประมาณโครงการ 1 ล้านบาท โดยแบ่งจ่าย 

ปีแรก  500,000 บาท  
ปีท่ีสอง  300,000 บาท  
ปีที่สาม 200,000 บาท  
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3.5 งบประมาณ 

 ใช้งบประมาณในการด าเนินการทั้ง 9 กิจกรรมหลักของโครงการทั้งสิ้น 12,400,000บาท 

3.6 แผนการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินงาน     

ระยะเวลา (ปี) 
 
กิจกรรม 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 หมายเหตุ 

 1. โรงสีชุมชนที่ได้รับมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ 

       

2. การแปรรูปข้าวอินทรีย์        
3. การเพิ่มศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์        
4. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์        
5. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

      ท า
ต่อเนื่อง
ทุกปี 

6. การสร้าง Brand Image        
7. การส่งเสริมการตลาด        
8. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
9. การเกษตรแม่นย าสูงโดยใช้
เทคโนโลยี Blockchain 

       

3.7 ตัวช้ีวัด 

1) พื้นที่เกษตรอินทรีย์ท่ีได้มาตรฐานเพิ่มข้ึนประมาณปีละร้อยละ 20 
2) จ านวนสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่า 2 

ชนิด 
3) มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

3.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) บ้านค าครตา ต าบลดงมะไฟ อ าเภอบางทรายมูล จังหวัดยโสธร เป็นหมู่บ้านต้นแบบ
การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรระดับประเทศ 

2) มีโรงสีข้าวอินทรีย์และโรงท าปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐาน 
3) มีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานปุ๋ย (มอก. 57/2548) และเพียงพอต่อความ

ต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของหมู่บ้าน 
4) ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของบ้านค าครตามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทาง

การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้น 
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5) มีองค์ความรู้ ทักษะและความช านาญในการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การบริหารจัดการแบบครบวงจร 

6) มีสมาชิกกลุ่มการท าเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรเพิ่มมากขึ้น 
7) เป็นศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบครบวงจรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมรายได้ของบ้านค าครตา 
8) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการการตรวจสอบการท าเกษตรอินทรีย์อย่างครบ

วงจร ท าให้การเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์มีประสิทธิภาพดีขึ้น เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต ตลอดจน
ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ใช้ลง 
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