
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

ล าดับความส าคัญ.....13.... 

ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบหว่งโซ่อุปทานและพัฒนาผลติภัณฑข์้าวฮางดชันีน ้าตาลต่้าของกลุ่มสนุกเพ่ือความยั่งยืน 
กิจกรรมหลัก         วงเงินรวม 10,881,660 บาท  
   กิจกรรมที่ 1 ศึกษาระบบการผลิตข้าวฮางที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานและความต้องการ
ของตลาด และการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์        งบประมาณ 3,940,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์เพ่ือสุขภาพ และปลอดภัย 
การพัฒนาการผลิตข้าวฮางที่มีดัชนีน ้าตาลต่้าเชิงพาณิชย์และนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวฮางดัชนี
น ้าตาลต่้าฟังก์ชันสูงเชิงพาณิชย์      งบประมาณ 4,469,600 บาท 

กิจกรรมที่ 3 การสร้างแบรนด์อย่างมีคุณค่ามีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ 
และตรงตามความต้องการของตลาด ส่งเสริมการพัฒนาตราสินค้า การสร้างแบรนด์และออกแบบบรรจุภัณฑ์         
เพ่ือสร้างมูลค่าทางพาณิชย์และการส่งเสริมภาพลักษณ์และการเพ่ิมช่องทางการจัดจ้าหน่าย การทดสอบนวัตกรรม
ใหม่ในตลาด การจัดงานแสดงและจ้าหน่ายสินค้า พร้อมทั งทดสอบนวัตกรรมใหม่ในตลาด งบประมาณ 2,472,060 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพื นที่ 
แผนงาน : ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
หน่วยด าเนินการ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.เจษฎา เตชมหาศรานนท์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (หัวหน้าโครงการ) 
สถานที่ติดต่อ ภาคเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   
หมายเลขโทรศัพท์ 089-771-2491 
    ผศ.ดร. อรัญญา พรหมกูล   ต้าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (หัวหน้าโครงการ) 
สถานที่ติดต่อ ภาคเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   
    หมายเลขโทรศัพท์ 089-4247390 
    ผศ.ดร. เกรียงไกร พัทยากร   ต าแหน่งอาจารย์ 
สถานที่ติดต่อ ภาคเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   
    หมายเลขโทรศัพท์ 081-6490599 
      ผศ.ดร. อาภัสสร ศิริจริยวัตร   ต้าแหน่งอาจารย์ 
สถานทีต่ิดต่อ ภาคเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   
    หมายเลขโทรศัพท์ 082-3681572    
    ดร.ภูริชชญา แตปรเมศามัย  ต าแหน่ง อาจารย์ 
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาตร์และวิทยาการจัดการ  
    หมายเลขโทรศัพท์ 089-7124041  
 
 



 

1. หลักการและเหตุผล                  
  1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา              
 ข้าวถือเป็นสินค้าที่มีความส้าคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจไทย ทั งในแง่เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ซึ่งประเทศไทยมีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่มาจากภาคเกษตรกรรมคิดเป็นสัดส่วนเพียง
ร้อยละ 8.4 แต่กลับมีแรงงานอยู่ในภาคเกษตรกรรมสูงถึง 13.5 ล้านคนหรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 36         
ของแรงงานทั งประเทศ1 ทั งนี  ข้าว คือผลผลิตที่มีมูลค่าสูงมาเป็นอันดับหนึ่งในสินค้าเกษตร 2 แต่แรงงานใน         
ภาคเกษตรกรรมเหล่านี กลับสร้างมูลค่าหรือรายได้แค่เพียงร้อยละ 8.4 ของจีดีพี ซึ่งปัญหาราคาสินค้าเกษตร         
ผันผวน ราคาสินค้าเกษตรตกต่้านั น เป็นปัญหาที่อยู่คู่ประเทศไทยมานานและไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ชาวนาไทยต้องประสบกับปัญหาต้นทุนในการผลิตที่มีราคาสูงนั่นก็คือ ชาวนาต้องซื อเมล็ด
พันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ในช่วงก่อนฤดูท้านาซึ่งท้าให้อุปสงค์สูงกว่าปกติ ในขณะที่เมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดอุปทาน         
ก็จะเพ่ิมขึ นมีผลให้ราคาสินค้าตกต่้า แต่ต้นทุนกลับมีราคาแพง นั่นก็คือชาวนาต้องประสบกับภาวะขาดทุนหรื อได้
รายได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นทั งที่เราเคยปลูกฝังค่านิยมให้คนรู้ว่าชาวนามีบุญคุณแก่ประเทศ เป็นสันหลังของชาติ 
แต่พวกเขากลับต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ล้าบากมาโดยตลอด 
 ซึ่งปัญหาที่ส้าคัญที่ท้าให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่้านั นมาจากการที่ผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่เหมือนๆ กัน  คือ
สินค้าไม่มีความแตกต่าง อีกทั งระบบห่วงโซ่อุปทานของชาวนานั นเป็นเพียงแค่ต้นน ้าเท่านั น (Up stream) ซึ่งพวก
เขาละเลยขั นตอนการเพ่ิมมูลค่า (Value added) สินค้าเข้าไป ท้าให้พวกเขาจ้าเป็นต้องขายข้าวในราคาที่ถูก
ก้าหนดมาแล้วเท่านั น  

อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจชุมชนหลายแห่งก็พยายามที่จะเพ่ิมความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ มีการสร้าง 
เอกลักษณ์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า ซึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั นมีการคิดค้น          
ข้าวฮางขึ นมาซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณสมบัติทางสารอาหารสูงกว่าข้าวขาวทั่วไป อีกทั งมียังมีกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ซับซ้อน
สามารถควบคุมได้ง่าย รวมถึงก้าลังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคท่ีมีความใส่ใจด้านการรักษาสุขภาพ ดังนั น จึงเล็งเห็น
ถึงทางออกของปัญหาที่เผชิญกับสภาวการณ์ดังกล่าว จึงจะท้าการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานและการพัฒนาผลิต
ภัณท์ส้าหรับข้าวฮางให้กับชาวนาในวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสกลนครซึ่งจะมีกระบวนการตั งแต่ต้นน ้าไป
จนถึงกระบวนการสุดท้ายที่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ในท้องตลาดในราคาที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงกับ
ปัญหาต้นทุนการผลิตราคาแพงแต่ผลิตภัณฑ์ราคาถูกซ่ึงสุดท้ายก็จะท้าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ น 
 นอกจากนี ยังเล็งเห็นถึงทางออกของปัญหาโดยการบูรณาการความรู้ ความคิด ความร่วมมือและทรัพยากร
เพ่ือสร้างเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนข้าวฮาง ให้เกิดการแบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ มีการจัดการด้านการผลิต 
การตลาด อันจะน้ามาซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง ซึ่งข้าวฮางนี ถือเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวส้าหรับ
ตลาดพิเศษ เป็นการสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า นอกจากนี ยังจะท้าการส่งเสริมเรื่องของ
การท้าการตลาด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีกด้วยเพราะว่าถ้าหากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานไปจนถึงขั นปลายน ้าและสามารถสร้างแบรนด์ สร้างภาพลักษณ์ที่
ดีให้กับสินค้าได้ ความเป็นอยู่ก็จะดีขึ นอย่างยั่งยืน  
 
 

                                                           
1แรงงานเกษตรในประเทศไทย สืบค้นได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/514538 
2เศรษฐกิจไทยสืบค้นได้จาก https://th.wikipedia.org 



 

    ที่มา และความส าคัญของการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์  
     ข้าวฮางเป็นข้าวที่ผลิตขึ นตามกรรมวิธีโบราณตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเผ่าภูไท ในภาคอีสาน เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒  เป็นสินค้าที่สร้าง
มูลค่าและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ การผลิตข้าวฮางมีขั นตอนเช่นเดียวกับการผลิตข้าวนึ่ง (Parboiled rice)  
ความร้อนที่ใช้ในการนึ่งข้าวและลดความชื นของข้าวนึ่งลงก่อนการกระเทาะเปลือกท้าให้เมล็ดข้าวที่ได้มีความแกร่ง 
ลดการแตกหักระหว่างการสี และยับยั งการท้างานของเอนไซม์  นอกจากนั นยังท้าให้ข้าวที่ได้ มีปริมาณสตาร์ชที่ทน
ต่อการย่อย (Resistant starch) มากขึ น สตาร์ชถูกย่อยได้ช้าลง และได้ข้าวที่มีค่าดัชนีน ้าตาล (Glycemic index, 
GI) ต่้าลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมปริมาณน ้าตาลในกระแสเลือด  
         ปัจจุบันแนวโน้มของกลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) หรือชื่อภาษาไทยเรียกว่า กลุ่มโรค
ไม่ติดต่อเรื อรังมีสูงขึ น เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง ส้าหรับประเทศไทย 
สถิติล่าสุดพบว่ามีถึง 14 ล้านคนที่เป็นโรคในกลุ่มโรค NCDs และที่ส้าคัญยังถือเป็นสาเหตุหลักการเสียชีวิตของ 
ประชากรทั งประเทศ โดยจากสถิติปี พ.ศ. 2552 พบว่า มีประชากรเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs มากกว่า 300,000 คน 
หรือคิดเป็น 73% ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั งหมดในปี 2552 คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ถึง 200,000 ล้านบาทต่อปี ทั งสถิติการเสียชีวิตดังกล่าวยังแสดงว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตมากกว่าค่าเฉลี่ยของทั ง
โลกและมีแนวโน้มจะสูงขึ นเรื่อยๆ ในอนาคต ซึ่งโรคในกลุ่มโรค NCDs ที่มีอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงสุดคือ 
โรคเบาหวาน จากข้อมูลสถิติของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย พบว่าตั งแต่ พ.ศ. 2550-2557 ประชากร
ไทยมีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวานเพ่ิมขึ นเรื่อยๆ ปัจจุบัน คนไทย 3.2 ล้านคนก้าลังป่วยเป็นโรคเบาหวาน โดยพบว่า
ผู้ใหญ่อายุ 35 ปีขึ นไป 10 คน มีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 1 คน ซึ่งมีผู้ป่วยที่ควบคุมเบาหวานได้ดีเพียง 400,000 คน 
ส่วนที่เหลือยังควบคุม ไม่ได้ ท้าให้เกิดโรคแทรกซ้อน เช่น ไตวาย โรคหัวใจ ตาบอดหรือถูกตัดขา จากการส้ารวจยัง
พบว่ามีประมาณ 2 ล้านคนที่มีระดับน ้าตาลในเลือดสูงผิดปกติ เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งโรค
ดังกล่าวเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ได้รับคาร์โบไฮเดรตปริมาณมาก ส่งผลให้ระดับน ้าตาลในเลือด
เพ่ิมขึ น ข้าวเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่คนไทยนิยมบริโภคมากที่สุด มีงานวิจัยต่างๆ ที่พบว่าข้าวกล้องงอกมี
สาระส้าคัญต่างๆ ที่สามารถช่วยลดระดับน ้าตาลในเลือด ได้ดีเมื่อเทียบกับข้าวขัดสี ซึ่งข้าวฮางก็จัดอยู่ในกลุ่มข้าว
กล้องอีกทั งยังมีกระบวนการผลิตที่ส่งผลท้าให้ปริมาณสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยเพ่ิมมากขึ นและท้าให้ค่าดัชนีน ้าตาล
ต่้าลง  
   ดังนั น การแปรรูปผลิตภัณฑ์การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวฮางที่มีดัชนีน ้าตาลต่้า และข้าวฮางที่มี
ดัชนีน ้าตาลต่้าฟังก์ชันสูง เพ่ือเป็นอาหารให้ส้าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน นอกจากจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับข้าวฮางและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดแล้ว 
ยังช่วยให้ความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคเบาหวานในประเทศไทยลดลงด้วย รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้ ง
ส้าเร็จรูปเพ่ือใช้ประกอบอาหารแก่ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็กแพ้ง่าย กลุ่มผู้สูงวัย หรือกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปที่
ใส่ใจต่อสุขภาพ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวฮางอีกทางหนึ่งด้วย  
 
 
 
 
 
  1.2 สรุปสาระส าคัญ                 



 

   สภาพปัญหา/ความต้องการ  
สภาพปัญหาที่ส้าคัญ คือราคาสินค้าข้าวฮาง ตกต่้านั นมาจากการที่ผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่เหมือนๆ กัน คือ

สินค้าไม่มีความแตกต่าง อีกทั งระบบห่วงโซ่อุปทานนั นเป็นเพียงแค่ต้นน ้าเท่านั น (Up stream) ซึ่งละเลยขั นตอน
การเพ่ิมมูลค่า (Value added) สินคา้เข้าไป ท้าให้ต้องขายข้าวฮางในราคาที่ถูกก้าหนดมาแล้วเท่านั น  

สร้างตราสินค้า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มจังหวัดฯ  ที่เกิดการบูรณาการความรู้ ความคิด ความ
ร่วมมือและทรัพยากรเพื่อสร้างเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนข้าวฮาง ให้เกิดการแบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ มีการ
จัดการด้านการผลิต การตลาด อันจะน้ามาซ่ึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง 

ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวทั่วประเทศเป็นจ้านวนมาก เกิดการแข่งขันด้านการตลาดสูง 
ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ผลิตฯ ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหารโดยตรง ดังนั นการสร้างสรรค์นวัตกรรม
อาหารและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวฮาง เพ่ิมโอกาสในการ
แข่งขัน น้ามาซึ่งรายได้ให้กับชุมชน 

ความเร่งด่วน           
 การพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้าหรับข้าวฮางในวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งจะมีกระบวนการตั งแต่ต้นน ้าไปจนถึงกระบวนการสุดท้ายที่ออกมาเป็น
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ในท้องตลาดในราคาที่เหมาะสม มีคุณภาพ มาตรฐาน สู่สากล ซึ่งสุดท้ายก็จะท้าให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ น 

สรุปสาระส าคัญความต้องการเร่งด่วนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพิเศษเพื่อสุขภาพ 
สภาพปัญหา/ความต้องการ : ปัจจุบันแนวโน้มของผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ น ประกอบ

กับมีกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวทั่วประเทศเป็นจ้านวนมาก เกิดการแข่งขันด้านการตลาดสูง ส่งผลกระทบ
ต่อกลุ่มผู้ผลิตฯ ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหารโดยตรง ดังนั นการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเพ่ือ
สุขภาพ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวฮาง เพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน น้ามาซึ่งรายได้ให้กับชุมชน 

ความเร่งด่วน : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ เป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และเป็นการ
เพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรและเพ่ิมความหลากหลายในการบริโภคผลิตภัณฑ์ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันโดยเป็นการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งจะน้ารายได้และ
ชื่อเสียงมาสู่กลุ่มสนุก 
2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ                 
  2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ    
 1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตข้าวฮางให้ได้มาตรฐาน เพ่ือใช้ในระบบ
การปลูกข้าวในพื นที่จังหวัดสกลนคร ตลอดจนมีการรวมกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายในพื นที่จังหวัดสกลนคร กลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตและการแปรรูปข้าวฮาง เพ่ือยกระดับสินค้าข้าวฮาง ของจังหวัดสกลนคร ให้มีศักยภาพสู่สากล 

2) เพ่ือสร้างมูลค่าด้านการแปรรูป และด้านผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวฮางอินทรีย์ เพ่ือสุขภาพ และปลอดภัย 
โดยพัฒนา ข้าวฮางคุณภาพดัชนีน ้าตาลต่้าป้องกันโรค และผลิตภัณฑ์จากข้าวฮางดัชนีน ้าตาลต่้าฟังก์ชันสูง 

3) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์อย่างมีคุณค่ามีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
อย่างบูรณาการ และตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั ง ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์สินค้าข้าวฮางให้เป็น
ที่รู้จักมากยิ่งขึ น 

  2.2 สถานภาพของโครงการ                 



 

   โครงการเดิม    โครงการใหม่           
  2.3 ประเภทของโครงการ                 
   พัฒนา      ด้าเนินการปกต ิ   
  2.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   เริ่มต้นปีงบประมาณ 2563  
  2.5 สถานที่ด าเนินโครงการ 
       กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 คือ จังหวัดสกลนคร  
3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย              
 3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 คือ จังหวัดสกลนคร  
 3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 เกษตรกร พ่อค้า ผู้บริโภค วิสาหกิจชุมชน ผู้รวบรวมข้าว โรงสี กรมข้าว และเกษตรสหกรณ์จังหวัด 
4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ             
 4.1 เป้าหมายโครงการ                 

   ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2563  
เกษตรกรร่วมโครงการ ราย 60 
ได้มาตรฐาน GMP กลุ่ม 6 
จ้านวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 6 
ตราสินค้า จ้านวน 1 
ร้อยละของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวฮาง
ที่ถูกคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการถ่ายทอดความรู้
พื นฐานเรื่องการควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

จ้านวน 10 

ร้อยละของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวฮาง
ที่ถูกคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการถ่ายทอดความรู้
พื นฐานเรื่องการเกษตรและการผลิตข้าวฮาง  

ร้อยละ 90 

ร้อยละของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวฮาง
ที่ถูกคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการถ่ายทอดความรู้
พื นฐานเรื่องการควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

     
ร้อยละ 

 
90 

จ้านวนผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีถูก
ออกแบบและพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ 3 

กระบวนการผลิตข้าวฮางที่มีดัชนีน ้าตาลต่้า กระบวนการ 1 

ผลิตภัณฑ์ข้าวฮางที่มีข้อมูลข้าวฮางป้องกันโรค ผลิตภัณฑ์ 2 

  

 

 



 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2563  
ร้อยละของกลุ่มผู้ผลิตข้าวฮาง ที่ได้รับการถ่ายทอด
ข้อมูลข้าวฮางคุณภาพป้องกันโรคส้าหรับการส่งเสริมการ
จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง 

ร้อยละ 90 

ร้อยละของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวฮาง
ที่ถูกคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการถ่ายทอดความรู้
พื นฐานเรื่องอาหารเพ่ือสุขภาพ 

ร้อยละ 90 

จ้านวนผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีถูก
ออกแบบและพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ 3 

 4.2 ผลผลิต  
1) ข้าวฮาง ที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน สามารถน้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ 
2) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวฮางที่ท่ีมีค่าดัชนีน ้าตาลต่้าลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่ต้องควบคุมการ

ปริมาณน ้าตาลในกระแสเลือด   
3) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวฮางดัชนีน ้าตาลต่้าฟังก์ชันสูง 
4) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5) การพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ สร้างความจดจ้าต่อผู้บริโภค และเหมาะสม

ส้าหรับการผลิตในเชิงพาณิชย์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกิดนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
6) การยกระดับการท้างานเชิงคุณค่าของเครือข่าย กลุ่มเครือข่าย สามารถสร้างสรรค์คุณค่า มีการพ่ึงพา

และร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม  
 4.3 ผลลัพธ์  
  1) จ้านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
  2) มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และให้ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ ตรงความต้องการของตลาด 
  3) ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ สร้างความจดจ้าต่อผู้บริโภค และเหมาะสมส้าหรับการผลิต
ในเชิงพาณิชย์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ผลิตภัณฑ์ข้าวฮางที่ที่มีค่าดัชนีน ้าตาลต่้าลง และข้าวฮางดัชนีน ้าตาลต่้า
ฟังก์ชันสูง   
 4.4 ผลกระทบ  
  เชิงบวก  
   1) เพ่ือยกระดับสินค้าข้าวฮางของกลุ่มจังหวัดฯ ให้มีศักยภาพสู่สากล 
   2) ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล 
   3 ตราสินค้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มจังหวัดฯ 
   4) รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ข้าวฮาง มีคุณภาพ มาตรฐาน 
   5) การบูรณาการความรู้ ความคิด ความร่วมมือและทรัพยากรเพ่ือสร้างเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนข้าว
ฮาง ให้เกิดการแบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ มีการจัดการด้านการผลิต การตลาด อันจะน้ามาซึ่งคุณภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง 
    



 

เชิงลบ  
        จากการที่ผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่เหมือนๆ กัน คือสินค้าไม่มีความแตกต่างท้าให้ราคาสินค้าข้าวฮาง ตกต่้า 

5. แนวทางการด าเนินงาน                 

  กิจกรรม 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
62 

ม.ค.-มี.ค.
63 

เม.ย.-มิ.ย. 
63 

ก.ค.-ก.ย.
63 

1. ศึกษาระบบการผลิตข้าวฮางที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานและความต้องการของตลาด และการตรวจรับรองมาตรฐาน
อินทรีย์ 
2. การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ เพ่ือ
สุขภาพ และปลอดภัย 
3. การสร้างแบรนด์อย่างมีคุณค่ามีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการโซ่
อุปทานอย่างบูรณาการ และตรงตามความต้องการของตลาด 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

6. วิธีการด าเนินงาน   ด้าเนินการเอง   จ้างเหมา 
7. วงเงินของโครงการจ าแนกตามงบรายจ่าย  

 รายการ งบประมาณ (บาท) 
รวมทั้งสิ้น 10,881,660 

งบด าเนินงาน  
ค่าตอบแทน  1,387,860 
ค่าใช้สอย 6,440,800 
ค่าวัสดุ   3,053,000 
ค่าสาธารณูปโภค - 
งบลงทุน - 

8. ความพร้อมของโครงการ                 

  8.1 พื้นที่ด าเนินโครงการ                
   ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื นที่ด้าเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันท ี        
   อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื นที่ด้าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน

ระหว่างจัดเตรียมพื นท่ี หรือก้าลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
    อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื นที่ด้าเนินการ  

     

  8.2 แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน            
    มี และสมบูรณ์ ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิทยาการจัดการ 



 

   มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบ ...........................................................................  
   ไม่มี       
  8.3 ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ      
  บุคลากรมีประสบการณ์    ทั งหมด  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 ารุงรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ 
  - การดูแล ให้ค้าปรึกษา ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

10. ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด 

             - 


