
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
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ชื่อโครงการ  : การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดได้มาตรฐานเพ่ือการ
แข่งขันเชิงพานิช           งบประมาณ 17,487,000 บาท 

กิจกรรมหลัก 
1. การพัฒนาแอพพิเคชั่น (Pad form) และระบบบริการสารสนเทศแบบพกพาและตรวจสอบ (TAMIS) 

สร้างฐานข้อมูลการผลิต ต้นทุน และระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวอินทรีย์ วงเงิน 9,664,500 บาท 
 2. การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้และสหกรณ์ผลิตข้าวอินทรีย์ให้เป็น Organic Rice Smart Farmer (ORSF) 
วงเงิน 1,770,000 บาท 
 3. การตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์รายแปลงและระบบกลุ่ม วงเงิน 6,052,500 บาท 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมการพัฒนาการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร และครัวอาหารปลอดภัย 
แผนงาน  ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
หน่วยด าเนินการ : คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม                   
ผู้รับผิดชอบ : นายธนพัฒน์ สุระนรากุล ต าแหน่ง : อาจารย์ 
สถานที่ติดต่อ คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ : 087-7755663 
 
(1)  หลักการและเหตุผล 

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประเด็นด้านการพัฒนาการผลิตและบริการ เพ่ือการ
เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนา
สินค้าเกษตร และอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่แบบเกษตรกรยั่งยืนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
การเกษตร กลยุทธ์ 1) เพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน แก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ และ 2) ส่งเสริมการ
ใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการในการค้า การลงทุน จากวิสัยทัศน์ : สังคมเข้มแข็ง การเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรก้าวหน้า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งตลาดการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการค้าและการลงทุน 

การยกระดับความสามารถและเพ่ิมขีดพัฒนาสู่การแข่งขันตลอดห่วงโซ่การผลิตข้าวอินทรีย์ของจังหวัด
กลุ่มจังหวัดจากต้นน้้า ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ทั้งได้คุณภาพ ปริมาณและมาตรฐาน ตลอดจนการใช้องค์ความรู้
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต ระบบกลางน้้า การแปรรูปข้าวอินทรีย์ จาก
กระบวนการอบข้าว สีข้าว คัดแยกสีข้าว ขัดสีข้าวด้วยวิธีที่ทันสมัย โรงสีข้าวอินทรีย์ขนาดใหญ่ ที่มีก้าลังการผลิต 
80 ตันต่อวัน ผ่านมาตรฐานรับรองที่สากลยอมรับ และระบบปลายน้้า สร้างระบบการตลาดทั้งภายในประเทศและ
ส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ให้กับสถาบันเกษตรกร ภายใต้การก้ากับดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่ม
จังหวัดถือว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส้าคัญของ นอกเหนือจากคุณภาพข้าวที่มีความหอมของกลุ่มจังหวัดที่มีสินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และเป็นสินค้าที่ส้าคัญของกลุ่มจังหวัดที่มีคุณค่าในเรื่อง ของกลิ่นหอม
คล้ายใบเตย ข้าวเมล็ดเรียวยาว ขาวใสเป็นเงา มีความนุ่น หอม และอร่อยที่ส้าคัญคือ การเป็นข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตตามกระบวนการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

 



การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ของปีการผลิต 
2558/2559 พบว่า จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร ปริมาณข้าวอินทรีย์ 6,695.47 ตัน จากพ้ืนที่ปลูก
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดนครพนม มีพ้ืนที่ปลูกจ้านวน 8,467.00 ไร่ เกษตรกรที่ปลูก 629 ราย ผลผลิตข้าว 
3,758.48 ตัน/ปี มีพ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 13.46 ไร่/ราย ผลผลิตเฉลี่ย 443.90 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดสกลนคร 
มีพ้ืนที่ปลูกจ้านวน 2,508.30 ไร่ เกษตรกรที่ปลูก 307 ราย ผลผลิตข้าว 3,066.27 ตัน/ปี มีพ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 8.17 
ไร่/ราย ผลผลิตเฉลี่ย 423.77 กิโลกรัม/ไร่ และ จังหวัดมุกดาหาร มีพ้ืนที่ปลูกจ้านวน 2,047.40 ไร่ เกษตรกรที่
ปลูก 196 ราย ผลผลิตข้าว 870.72 ตัน/ปี มีพ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 10.44 ไร่/ราย ผลผลิตเฉลี่ย 425.28 กิโลกรัม/ไร่ 
ตามล้าดับ 

ธนพัฒน์ สุระนรากุล และคณะ (2561) รายงานว่า ปริมาณของศักยภาพโรงสี จ้านวน 10,500 ตัน/ปี 
ด้าเนินการสีข้าว 150 วัน การสีข้าวเฉลี่ย 70 ตัน/วัน พบว่า ปริมาณผลผลิตข้าวอินทรีย์ที่ยังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ ขาดอยู่ -6,741.52ตัน/ปี (เมื่อคิกจากฐานการผลิตที่จะต้องเพ่ิมปริมาณการผลิตอีก 20 เปอร์เซ็นต์ 
จะต้องมีการผลิตข้าวอินทรีย์ ในพ้ืนที่ (ต้นน้้า) จ้านวน -7,493.22 ตัน/ปี) ค่าเฉลี่ยผลผลิต 443.90 กก./ไร่ จะต้อง
เพ่ิมพ้ืนที่ในการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จ้านวน 15,187.02 ไร่ 

การวิเคราะห์ต้นทุนได้แบ่งต้นทุนเป็น 2 ส่วน คือต้นทุนผันแปร (Variable cost) และต้นทุนคงที่ (Fixed 
cost) จิตติยา สุระนรากุล และคณะ (2558) รายงานผลการศึกษาต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในพ้ืนที่
พบว่าเกษตรกรมีต้นทุนเฉลี่ย 5,480.17 บาทต่อไร่ เป็นต้นทุนคงที่ 1,843.05 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.63 
ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดในขณะที่ต้นทุนการปลูกข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปร เท่ากับ 
3,637.12 บาทต่อไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 66.37 ของต้นทุนทั้งหมดและต้นทุนผันแปรที่มีสัดส่วนสูงที่สุดคือต้นทุน
ค่าแรงงานเครื่องจักรค่าเมล็ดพันธุ์และค่าปุ๋ยคิดเป็นร้อยละ 18.58, 10.67 และ 9.30 ของต้นทุนทั้งหมดตามล้าดับ
ต้นทุนในลักษณะของต้นทุนเงินสดและไม่ใช่เงินสดจะพบว่าการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ใช้ต้นทุนที่เป็นเงินสด 
เท่ากับ 2,871.14 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.39 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดต้นทุนที่ไม่ใช่เงินสด 2,609.03 บาท
ต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 47.61 ของต้นทุนทั้งหมดเกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีต้นทุนต่อกิโลกรัมสูงสุด
เท่ากับ 12.66 บาท/กิโลกรัม สูงกว่าเกษตรกร      ที่ปลูกข้าวหอมมะลิทั่วไปประมาณ 3-6 บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้
เนื่องจากการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ447กิโลกรัมต่อไร่ อย่างไรก็ตามหากพิจารณา
เฉพาะต้นทุนที่เป็นเงินสดพบว่า การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ใช้ต้นทุนเงินสดต่อกิโลกรัมเท่ากับ  6.42 บาท/
กิโลกรัม ในขณะที่การปลูกข้าวหอมมะลิทั่วไปใช้ต้นทุนเฉลี่ย  5.66-6.27 บาทต่อกิโลกรัมและผลจากการที่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์สามารถขายข้าวได้ราคาเฉลี่ย17.64 บาท          ต่อกิโลกรัมสูงกว่าเกษตรกร
ทั่วไปประมาณ 5-7 บาทต่อกิโลกรัมท้าให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้ผลตอบแทนสูงกว่าผู้ปลูกข้าว
หอมมะลิทั่วไปประมาณ 2,560-5,420 บาท/ไร่ และผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 5,013.94 บาทต่อไร่สูง
กว่าเกษตรกรทั่วไปเฉลี่ย 1,450-2,500 บาทต่อไร่ 

แนวทางในการพัฒนาและยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เชิงคุณภาพและปริมาณด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรมเช่น 1) วิธีการวิเคราะห์คุณภาพดินรายแปลง2) การปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชการที่
เกษตรกรใช้ทรัพยากรดินจนเสื่อมสภาพ ดินขาดสมดุล ท้าให้ผลผลิตลดต่้าลง ท้าได้หลายวิธี เช่น การใส่ปุ๋ยคอก
หมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก หรือการปลูกพืชคลุมดินต่าง ๆ3) การผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดี 4) การใช้
ถ่านไบโอชาร์ (Biochar) ต้นทุนต่้า มีส่วนผสมคาร์บอน โปแตสเซียมสูง สามารถใช้ปลูกพืชผัก เพราะมีคุณสมบัติ
ช่วยปรับปรุงดิน เก็บกักน้้าได้ดี ท้าให้ดินมีความชุมชื้น เป็นแหล่งอาศัยของจุลินทรีย์ภายในดิน และช่วยดูดซับ
คาร์บอนที่มีอยู่ตามชั้นบรรยากาศให้ลงมาสู่ดิน5) การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ 6) การท้านาด้วยนวัตกรรมแบบ SRI 7) การจัดการแปลงนาข้าวด้วยระบบการผลิต เปียกสลับแห้ง 
หรือ แกล้งข้าว 8) ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) จัดท้าระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) มาใช้
ในการพัฒนาระบบการตรวจรับรองข้าวอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้



บาร์โค้ดรวมถึงพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆและบันทึกข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สามารถสอบย้อนกลับได้ทุก
จุดในห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ตั้งแต่เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวหอมมะลิผู้รับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิผู้แปรรูป
หรือโรงสีจนถึงผู้บริโภคเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภครวมทั้งให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของ
ข้าวอินทรีย์ที่ตนได้ซื้อไปได้ และ 9) การใช้แอพพลิเคชั่นในการผลิตจัดการแปลง (ธนพัฒน์ สุระนรากุล และคณะ, 
2561) 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ และสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ข้าวมีการเชื่อมโยงเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวอินทรีย์ ทั้ง 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
นครพนม จ้านวน 28 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสกลนครจ้านวน 22 กลุ่ม และจังหวัดมุกดาหารจ้านวน 54 ราย 
ไม่น้อยกว่า 1,800 ราย รวมถึงกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในพ้ืนที่ด้าเนินการส่งเสริมการปลูกข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า 6,700 ตันต่อปี พ้ืนที่ปลูก 8,400 ไร่ 

(1.2) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ  

 ด้านกายภาพ 
 จังหวัดกลุ่มสนุก เป็นพ้ืนที่ที่มีอานาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งประเทศลาวและเชื่อมโยงไปยัง
ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นจุดได้เปรียบเรื่องสภาพที่ตั้งในการคมนาคมทั้งขนส่ง และเป็นจุดยุทธศาสตร์ส้าคัญใน
ภาคการเกษตร และเป็นพ้ืนที่ในการปลูกข้าวกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ มีการปรับเปรียบการปลูกข้าวแบบเดิม มาเป็น
การปลูกข้าวอินทรีย์ เพ่ือลดการใช้สารเคมี และลดต้นทุนในการผลิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร ชุมชน 
รวมถึงผู้บริโภค ตลอดจนการแปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ให้มีศักยภาพเพ่ือให้สามารถดึงดูดความสนใจส้าหรับนัก
การค้า การลงทุนและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเพ่ือการพาณิชย์การการพักผ่อนหย่อนใจส่งผลให้เกิดการกระจาย
รายได้อย่างแท้จริง 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว 
 จังหวัดกลุ่มสนุก เป็นพ้ืนที่ที่มีแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์ ทางด้านธรรมชาติ อุดมไปด้วยแหล่งน้้า ห้วย 
หนอง คลองบึง ป่าไม้ในชุมชน และพ้ืนที่การปลูกข้าว เพ่ือสร้างอาชีพและกระจายรายสู่เกษตรกรทุกกลุ่มได้นั้น 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรและชุมชนของกลุ่มเป้าหมายเป็นประเด็นส้าคัญที่ต้องด้าเนินการพัฒนาได้
ทันท ี

ด้านสังคม และวัฒนธรรม 
 จังหวัดกลุ่มสนุกมีทุนทางสังคม ทุนทางปัญญาในการผลิตข้าวมายาวนาน และทุนทางทรัพยากรมากมาย
อยู่ทั่วทุกพ้ืนที่การส่งเสริมให้จังหวัดสนุกเป็นเมืองเกษตรรองรับการท่อเที่ยวรองจึงจ้าเป็นในการเพ่ิมศักยภาพใน
การสร้างจุดเด่นและพัฒนาอาชีพการปลูกข้าว และประเพณีที่มีมาช้านาน ของบรรพบุรุษ ในการท้าขวัญข้าว บุญ
กองข้าวหลังการท้านาเสร็จสิ้น และกิจกรรมเพื่อบริการผู้มาเยือนให้สามารถมาแล้วมาอีกและอยู่นาน 

   ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) :จากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดี ด้านการเกษตร เช่น ข้าว 
ยางพารา อ้อย ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์เพ่ือน้ามาต่อ
ยอดให้เป็นสินค้าเชิงสร้างสรรค์และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้มาเยือนและก่อให้เกิด
รายได้สู่คนในชุมชนตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมระดับประเทศนั้นเป็นเรื่องจ้าเป็นและเร่งด่วน
ในการพัฒนาที่สามารถเข้าถึงความต้องการของชนในท้องถิ่นและอยู่บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่มีและเป็นอยู่อย่าง
แท้และความมั่งมี มั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริงนั้น คือชุมชนต้องอยู่บนพ้ืนฐานความจริงและมีรายได้จริงจากการ
พัฒนาและการบริหารจัดการกับสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลร่วมกัน 

 



(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 

 1) เพ่ือพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นจัดท้าฐานข้อมูลตลอดห่วงโซ่การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ให้สามารถ
วางแผนการผลิตครบวงจรสู่เชิงพานิช 

2) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรสู่ Organic Rice Smart Farmer สร้างมาตรฐานในกระบวนการผลิตสู่
การสร้างมูลค่าเพ่ิมและผลตอบแทนที่คุ้มค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

3) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร ให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
(2.2) สถานภาพของโครงการ 

โครงการเดิม  โครงการใหม่ 
(2.3) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด้าเนินการปกต ิ  
(2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 3 ปี   เริ่มต้นปี 2563      สิ้นสุดปี 2565 
(2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ :จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร 

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 (3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  
 1. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (กลุ่มจังหวัดสนุก) 

2. กลุ่มสหกรณ์ผู้รวบรวมข้าว 11 แห่ง 
3. พ้ืนที่การปลุกข้าวอินทรีย์ จ้านวน 25,000 ไร่ 

 4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 5 แห่ง 
 5. กลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 5 แห่ง 
  6. โรงสีข้าวอินทรีย์จังหวัดนครพนม 
 (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
 1. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (กลุ่มจังหวัดสนุก) 

 2. กลุ่มสหกรณ์ผู้รวบรวมข้าว 11 แห่ง 
 3. พื้นที่การปลุกข้าวอินทรีย์ จ้านวน 25,000 ไร่ 
 4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 5 แห่ง 
 5. กลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 5 แห่ง 
  6. โรงสีข้าวอินทรีย์จังหวัดนครพนม 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด  
1. การพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Pad form) และระบบ (TAMIS) เป็นฐานข้อมูลการผลิต พ้ืนที่ปลูกข้าว 

ต้นทุน และระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรและสหกรณ์ข้าวอินทรีย์ ที่ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ  

2. กลุ่มเกษตรกร Organic Smart Farmer ผ่านการประเมินให้เป็น Organic Smart Farmer และ
สหกรณ์ผลิตข้าวอินทรีย์ ให้ผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลที่ใช้บริหารจัดการ 

3. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ผ่านมาตรฐาน ได้รับใบรับรองมาตรฐาน 
4. มีแหล่งรวบรวมข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่ต่างๆ ที่มีการบริหารจัดการข้าวและระบบเก็บข้อมูลที่สามารถ

ตรวจสอบย้อนกลับได้ 
5. การส่งข้าวอินทรีย์มาผ่านกระบวนการสีที่โรงสีข้าวอินทรีย์ 



(4.2) ผลผลิต  
1. การพัฒนาแอพพิเคชั่นใช้งานในรูป pad form เก็บข้อมูลการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. ได้ข้อมูลเพ่ือประมวลผลการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ถูกต้องแม่นย้า ทราบถึงข้อมูลจ้านวน

เกษตรกรที่ปลูก พ้ืนที่การผลิต ต้นทุนการผลิต เพ่ือใช้เป็นฐานในการพัฒนาระบบการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ด้วยเทคโนโลยี 

3. การผลิตและยกระดับความรู้เกษตรกรผู้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สู่ Organic Rice Smart Farmer ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการระดับครัวเรือน จ้านวน ๒,๕๐๐ ราย ผ่านการประเมินให้เป็น 
Organic Rice Smart Farmer และสหกรณ์ ผลิตข้าวอินทรีย์  จ้ านวน ๑๑ แห่ง ให้ผลิตข้าวอินทรีย์ตาม
มาตรฐานสากลที่ใช้บริหารจัดการ 

4. เกษตรกรมีองค์ความรู้และความช้านาญการในด้านการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์สู่มาตรฐานสากล 

5. ได้ข้าวอินทรีย์คุณภาพดีตรวจผ่านมาตรฐานอินทรีย์ 
(4.3) ผลลัพธ์  

1. ได้ฐานข้อมูลการผลิตข้าวอินทรีย์ของผู้ผลิตมีแม่นย้า เพ่ือใจเป็นข้อมูลสถิติในการอ้างอิงให้กับ
หน่วยงานต่างๆ และจังหวัด  

2. สร้างเกษตรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์สู่ Organic Rice Smart Farmer โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มาช่วยในการบริหารจัดการ และควบคุมต้นทุนการผลิตสู่มีอาชีพ มีงานท้า มีรายได้ ลดภาวะแรงงานล้นตลาด 
สร้างความม่ันคงในระบบเศรษฐกิจมูลค่าสร้างสรรค์ หลุดพ้นจากความยากจนสู่การพัฒนากลุ่มแบบพ่ึงพาตนเอง 

3. กลุ่มจังหวัดนครพนมเป็นเมืองผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นศูนย์กลาง (Hub) บริหารจัดการที่ทันสมัยจาก
ระบบห่วงโซ่การผลิตที่ทันสมัย ผ่านการรับรองมาตรฐาน เพ่ือสร้างและเพ่ิมมูลค่าสินค้าจากข้าวอินทรีย์ สร้าง
ระบบและขับเคลื่อนเศรษฐกจิระดับครัวเรือน ชุมชน สู่การพัฒนาจาก Value chain 

4. กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการผลิตและการตลาดสินค้า
เกษตรได้อย่างครบวงจร 

5. เกษตรกรผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ หน่วยนับ ไม่น้อยกว่า 12,000 ตัน/ปีการผลิต 
6. ข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์เข้าโรงสี หน่วยนับ ไม่น้อยกว่า 9,000 ตัน/ปีการผลิต 
7. รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่าร้อยละ 15 
8. มูลค่าข้าวสารและผลพลอดได้จากข้าวอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 470 ล้านบาท  

(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก :  

    1) เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบเกษตรเชิงสร้างสรรค์ และการกระจายผลิตภัณฑ์จากข้าว
อินทรีย์แห่งใหม่ให้กับจังหวัดกลุ่มสนุก 
    2) เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดกลุ่มสนุก จากการสร้างเม็ดเงินจ้าหน่ายข้าวอินทรีย์       
และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากข้าวอินทรีย์ เพ่ือสุขภาพ และยกระดับสินค้าจากข้าวอินทรีย์ของจังหวัด และกลุ่ม
จังหวัด 
    3)  เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน ตลอดจนเกษตรกรรากหญ้า 
  4) เกิดการบูรณาการด้านเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนายกระดับ เกษตรกร ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ เพื่อรับรอง
การแข่งขัน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น 
   เชิงลบ : ไม่มี 



(5) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท้าภายใต้โครงการที่กลุ่มจังหวัดเสนอขอ และท้าเครื่องหมาย ลงในช่อง
ระยะเวลาที่จะเริ่มด้าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส้าคัญด้วย)      
       

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค. - ก.ย. 63 
1. การพัฒนาแอพพิเคชั่น (Pad form) และ
ระบบบริการสารสน เทศแบบพกพาและ
ตรวจสอบ (TAMIS) สร้างฐานข้อมูลการผลิต 
ต้นทุน และระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าว
อินทรีย์ 

 
 

   

2. การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้และสหกรณ์ผลิต
ข้ า ว อิ น ท รี ย์ ให้ เป็ น  Organic Rice Smart 
Farmer (ORSF) 

  
 

  

3. การตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์รายแปลง
และระบบกลุ่ม 

   
 

 

 
 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาแอพพิเคชั่น (Pad form) และระบบบริการสารสนเทศแบบพกพาและตรวจสอบ 
(TAMIS) สร้างฐานข้อมูลการผลิต ต้นทุน และระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวอินทรีย์ 
 งบประมาณ 9,664,500 บาท 
     หน่วยด าเนินการ คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม                     
 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้และสหกรณ์ผลิตข้าวอินทรีย์ให้เป็น Organic Rice Smart 
Farmer (ORSF) งบประมาณ 1,770,000 บาท 
          หน่วยด าเนินการ คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม   
     กิจกรรมที่ 3 การตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์รายแปลงและระบบกลุ่ม 
 งบประมาณ 6,052,500 บาท 
     หน่วยด าเนินการ คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม   
(6) วิธีการด าเนินงาน  ด้าเนินการเอง   จ้างเหมา 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 17,487,000  บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
(รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่ายดังแนบ) 
     งบด าเนินงาน 
 1) ค่าตอบแทน เป็นเงิน     172,800  บาท 
 2) ค่าใช้สอย เป็นเงิน 17,063,700 บาท 
 3) ค่าวัสดุ เป็นเงิน     250,500 บาท 
 
 
 
 
 
 



(8) ความพร้อมของโครงการ 
(8.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพ้ืนที่ด้าเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพ้ืนที่ด้าเนินการแล้ว แต่
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด้าเนินการ 
(8.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ....................................  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ....................................  
 ไม่มี 

(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
 เครื่องมือด้าเนินการ   มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา 
 ต้องท้ารายงานการศึกษา 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ  
 1) ก้ากับ ติดตามและดูแลคอยให้ค้าปรึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครพนม,จังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหาร, กรมการข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน ผู้น้าชุมชนและชุมชน
ท้องถิ่นสม่้าเสมอ 

2) แอพพิเคชั่นสารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัยนครพนมพัฒนาจัดท้าขึ้น เป็นหน่วยงานที่ดูแล ปรับปรุง ระบบ
อย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นผู้ดูแลสานต่อและพัฒนาต่อยอดโครงการฯได้เอง เพ่ือให้สามารถใช้งานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการยกระดับและจัดทานข้อมูลพัฒนาข้าวมะลิอินทรีย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

3) สร้างระบบพ่ีเลี้ยงชุมชนในพ้ืนที่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส้าคัญของโครงการที่
เกิดข้ึนในชุมชนและสามารถเป็นผู้ดูแลสานต่อและพัฒนาต่อยอดโครงการฯได้เอง 

4) เสริมทักษะที่ขาดและเพ่ิมศักยภาพให้กับกลุ่มพ้ืนที่ เป้าหมายรายใหม่ เช่น เยาวชนเกษตรกร 
ผู้ด้อยโอกาสให้มีส่วนร่วมในการการท้ากิจกรรมในพ้ืนที่ และนอกพ้ืนที่เป็นระยะ 
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ไม่มี 


