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สารจากผู้อํานวยการ

นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์
ผู้อ�านวยการ

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) เป็นหน่วยงานภายใต้
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีจดัตัง้ขึน้เมือ่ในป 2558 มุง่เน้นปฏรูิปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยแีละพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน ลดความเหล่ือมล�า้ เชือ่มโยงสูเ่ศรษฐกจิชวีภาพ โดยมแีนวทางการท�างาน
ทีส่�าคญั 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการองค์ความรู้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมเกษตร 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในวงกว้าง การพัฒนาทักษะบุคลากรตลอดห่วงโซ่ และ
เช่ือมโยงการผลิตกับการตลาด โดยท�างานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน เพื่อให้เกิดการขยายผลในวงกว้าง 

 จากการท�างานของ สท. ในป 2560 ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้กับชมุชน 220 ชุมชน 
ใน 45 จงัหวดั ครอบคลมุทัว่ประเทศ มเีกษตรกรได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยกีว่า 6,000 คน 
รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรกว่า 500 คน ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งยังได้เผยแพร่ชุดความรู้เทคโนโลยีกว่า 30 เรื่อง ตลอดจนเกิดความร่วมมือ      
กับหน่วยงานพันธมิตรเชื่อมโยงการเข้าถึงตลาด เงินทุน และเทคโนโลยีใหม่ให้เกษตรกร

 หนังสือ “เติบแกรง	แทงยอด:	สท.	คือใคร	ตัวอยางผลงานในป	2560”	น�าเสนอ
ผลงานส่วนหนึง่จากการท�างานของ สท. ทีไ่ด้น�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม เป็น
เครือ่งมอืขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรให้พร้อมที่จะเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์
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สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
Agricultural Technology and Innovation Management Institute



รู้จักสท.

7เติบแกร่ง แทงยอด
สท. คือใคร ตัวอย่างผลงานในป 2560



สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
Agricultural Technology and Innovation Management Institute (AGRITEC)

	 เป็นหน่วยงานภายใต้ สวทช. จัดตัง้ขึน้ตามมตคิณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(กวทช.)         
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 มีเป้าหมาย

• เร่งรัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรน�าไปใช้อย่างกว้างขวาง
• สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรและชุมชนที่น�าไปสู่การสร้างความรู้และนวัตกรรม
• สนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะตลอดห่วงโซ่
• เชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้ประกอบการแปรรูป

น�ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมถ่ำยทอดสู่ชุมชน                    

เกิดกำรขยำยผลในวงกว้ำงและทั่วถึง ภำยใต้กำรท�ำงำน                        

ร่วมกับหน่วยงำนพันธมิตรทั้งภำครัฐ เอกชน และชุมชน

แผนงาน

จัดการความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากร เชื่อมโยงตลาด
และความร่วมมือ

พันธกิจ

ร ว บ ร ว ม แ ล ะ บ ริ ห า ร
จัดการความรู ้ ให ้อยู ่ ใน   
รู ป แ บ บ ที่ เ ข ้ า ใ จ ง ่ า ย       
เป็นระบบ เผยแพร่และ
กระจายออกไปในวงกว้าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต เพ่ิมมูลค ่ารายได ้    
ภายใต้รูปแบบการท�างาน
กับหน่วยงานเครือข่าย 
ตลอดจนเชือ่มโยงการผลติ
และการตลาด

สร้างและพัฒนาบุคลากร
ท่ีมทัีกษะตลอดห่วงโซ่การ
ผลิต เพ่ือสร้างเกษตรกร
รุ ่นใหม่ ผู ้ประกอบการ   
ด ้ านการ เกษตร และ      
เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิการเกษตร

ส ร ้ า ง แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง       
เครือข ่ายความร ่วมมือ
ระหว่างเกษตรกร ชุมชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชน
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ศนูย์พนัธวุศิวกรรม
และเทคโนโลยี
ชวีภาพแห่งชาติ 

(ศช.)

ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุ   

แห่งชาติ           
(ศว.)

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพวิเตอร์แห่งชาติ           

(ศอ.)

ศูนย์นาโน
เทคโนโลยี          
แห่งชาติ           
(ศน.)

ศูนย์บริหาร
จัดการ

เทคโนโลยี 
(ศจ.)

สถาบันการ		
จัดการ

เทคโนโลยี	และ
นวัตกรรมเกษตร											

(สท.)



รายการเทคโนโลยีพร้อมใช้

• การผลิตปุยอินทรีย์จากวัสดุต่างๆ

• การผลิตปุยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง

• การผลิตปุยมูลไส้เดือน

• การจัดการน�้าเพื่อการเกษตร

• ข้าว มันส�าปะหลัง ยางพารา ถั่วเขียว พริก 

มะเขือเทศ เห็ด สตรอว์เบอร์รี่ กาแฟ

• เครื่องสีข้าวขนาดเล็กส�าหรับชุมชน

• สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ

• ระบบตรวจสอบย้อนกลับ TraceFarm

• โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง

• โรงอบและเคร่ืองอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร

เทคโนโลยีการผลิต
(สายพันธุ์/ผลิตเมล็ดพันธุ์/การจัดการแปลง/ผลผลิต)

เทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติ                        
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• สาร TAP ทดแทนแอมโมเนีย และ GRASS 
ทดแทนกรดซัลฟวริก

เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์

• บิวเวอเรีย ก�าจัดเพลี้ย

• NPV ก�าจัดหนอนกระทู้

• สเตรปโตไมซิส ก�าจัดเช้ือราและแบคทีเรีย      
ในพืชตระกูลแตง

เทคโนโลยีด้านสัตว์
(การเพาะเลี้ยง/อาหารสัตว์)

• ไรน�า้นางฟ้า/ไรแดงสยาม อาหารสตัว์น�า้วยัอ่อน

• เทคโนโลยีกุ้งระบบปด

• การเพาะเลี้ยงนางพญาชันโรง/                             

 การเพิ่มคุณภาพน�้าผึ้ง

• อ้อยอาหารสัตว์

• อาหารหมักโคตามช่วงอายุ

• ชุดตรวจโรคสัตว์

• จุลินทรีย์บ�าบัดกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์

เทคโนโลยีการจัดการดินและนํ้า

• การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

• มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร

เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิต

อุปกรณ์ เครื่องจักร อื่นๆ

รายการเทคโนโลยีพร้อมใช้รายการเทคโนโลยีพร้อมใช้รายการเทคโนโลยีพร้อมใช้รายการเทคโนโลยีพร้อมใช้รายการเทคโนโลยีพร้อมใช้รายการเทคโนโลยีพร้อมใช้รายการเทคโนโลยีพร้อมใช้รายการเทคโนโลยีพร้อมใช้รายการเทคโนโลยีพร้อมใช้รายการเทคโนโลยีพร้อมใช้

เทคโนโลยีการผลิต

รายการเทคโนโลยีพร้อมใช้รายการเทคโนโลยีพร้อมใช้
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พื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี ป� 2560

อ.บอเกลือ	จ.นาน	(ขาวไร/ขาวสาลี)

อ.นาแหว	จ.เลย	(สตรอเบอรี่/มะคาเดเมีย)

อ.เตางอย	จ.สกลนคร
(ขาว/การแปรรูป)

พื้นที่ทุงกุลารองไห
(ขาว/พืชหลังนา)จ.อุทัยธานี

(ถั่วเขียว)

อ.ผักไห	จ.อุทัยธานี
(ขาว/สารชีวภัณฑ/พืชหลังนา)

อ.แมแจม	จ.เชียงใหม
(อาหารหมักโค)

อ.สําโรง	จ.อุบลราชธานี
(โรงเรือนพลาสติกคัดกรองแสง)

จ.สุรินทร	
(พลังงานแสงอาทิตย/ผักอินทรีย)

อ.แวง	จ.นราธิวาส
(เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/การแปรรูป)

จ.พัทลุง	และ	จ.สงขลา	(ขาว)

เชียงใหม่  เชียงราย  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ก�าแพงเพชร  น่าน  พะเยา  ล�าปาง  ล�าพูน  อุทัยธานี  กรุงเทพมหานคร  ราชบุรี 
ลพบุรี  สมุทรปราการ  สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  อยุธยา  สมุทรสงคราม  ตราด  จันทบุรี  ระยอง  นครพนม  นครราชสีมา 
มหาสารคาม  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ  สุรินทร์  หนองบัวล�าภู  อ�านาจเจริญ  อุบลราชธานี  สกลนคร  เลย  บุรีรัมย์ 

อุดรธานี  บึงกาฬ  นครศรีธรรมราช  ชุมพร  ตรัง  พัทลุง  สงขลา  สตูล  สุราษฏร์ธานี  นราธิวาส  ภูเก็ต

220	ชุมชน	45	จังหวัด	(ขอมูล	ณ	เดือน	กันยายน	2560)	
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วินิจฉัยป�ญหา ให�คําปรึกษา เสาะหา 
และถ�ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร



ตัวอย่างความสําเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
ถ่ายทอด
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โรงเรือนพลาสติก
           คัดเลือกแสง



 โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง “ให้แสงที่เหมำะสม ระบำยควำมร้อน            

เพ่ิมผลผลิต ปลูกได้ทั้งป� สร้ำงรำยได้หมุนเวียนเดือนละ 16,000 บำท        

ต่อ 1 โรงเรือน”

 ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของพลาสติกหลังคาโรงเรือนและโครงสร้างที่ออกแบบเพ่ือการระบายความร้อน          

ช่วยให้ผลผลิตในโรงเรือนมีคุณภาพสูงข้ึน เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งป สร้างรายได้หมุนเวียน                 

เดือนละ 16,000 บาท/โรงเรือน ส�าหรับการปลูกผักตระกูลสลัด มะเขือเทศพันธุ์สแน็คสลิม กระเทียมอเมริกัน         

หอมญี่ปุน ขึ้นฉ่าย ต้นหอม ผักชี ผักคะน้า ผักกาด เบบี้แครอท เป็นต้น

คุณสมบัติพิเศษ
• เพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทอากาศด้วยโครงสร้างหลังคา 2 ชั้น

• พลาสติกโรงเรือนมีคุณสมบัติคัดเลือกแสงในช่วงที่เหมาะสมส�าหรับการเจริญเติบโตของพืช ช่วยกระจาย

แสงอย่างสม�่าเสมอ 

• ให้ประสิทธิภาพการเพาะปลูกผักที่ดีกว่าโรงเรือนที่ใช้พลาสติกทั่วไป

การนําไปใชประโยชน
 สวทช. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนส�าหรบั

การปลูกผักไปแล้วจ�านวน 80 หลัง ใน 17 จังหวัด 

ได ้แก ่  นครพนม ศรีสะเกษ ยโสธร สกลนคร 

นครราชสีมา เลย ร ้อยเอ็ด กาฬสินธุ ์  สุรินทร ์ 

หนองบัวล�าภู อุบลราชธานี พะเยา นครนายก 

ปราจีนบุรี ชัยนาท อุดรธานี และกรุงเทพฯ นอกจาก

น้ียังได้ขยายผลเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกคัดเลือก

แสงส�าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ การปลูกพืชสมุนไพร 

ช่วยเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ สร้างรายได้เพิ่มให้

เกษตรกร

15เติบแกร่ง แทงยอด
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เทคโนโลยีเปลี่ยนมนุษย์เงินเดือน            
เป็นผู้ประกอบการ ด้วยความรักและใส่ใจ

สร้างธุรกิจ
จากงานวิจัย



 “เทคโนโลยีการผลิตปุยมูลไส้เดือนดินจาก

ขยะอนิทรีย์” ผลงานวจัิยของ รศ.ดร.อานฐั ตนัโช 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก 

สวทช. พบว่าไส้เดือนดินสายพันธุ์ไทย “ขี้ตาแร่” 

สามารถย่อยสลายขยะอินทรีย์ให้กลายเป็นปุย

หมกัมลูไส้เดือนดินทีม่คีณุภาพดี โปร่งร่วน ปรมิาณ

ฮิวมัสสูง มีจุลินทรีย์และธาตุอาหารในรูปที่พืชน�า

ไปใช้ได้มาก นอกจากนี้ยังได้ “น�้าหมักมูลไส้เดือน

ดิน” ทีม่ส่ีวนประกอบของธาตุอาหารพชื ฮอร์โมน

พืช และจุลินทรีย์ น�าไปใช้ปลูกพืชหรือใช้ดับกลิ่น

เหม็นได้อีกด้วย

	 “เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งไรนํา้นางฟา”	ผลงานวจิยัโดย ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมอืง มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

และดร.นุกูล แสงพนัธุ ์วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีพุรรณบรุ ีทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจาก สวทช. ค้นพบไรน�า้นางฟ้า

ชนิดใหม่ของโลก ได้แก่ ไรน�้านางฟ้าสิรินธร ไรน�้านางฟ้าไทย และไรน�้านางฟ้าสยาม ไรน�้านางฟ้ามีความส�าคัญต่อ    

ห่วงโซ่อาหารของสัตว์น�้า เป็นอาหารสัตว์น�้าวัยอ่อน อุดมด้วยโปรตีนและสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ สร้างมูลค่าในวงการ

ธุรกิจปลาสวยงาม

“ปุ�ยมูลไส้เดือนดินและน�้ำหมักมูลไส้เดือนดิน ‘เพื่อนดิน’” และ 

“HT Fairy Shrimp Farm ไรน�้ำนำงฟ�ำเพื่อปลำสวยงำม” 
สองธุรกิจของ “คุณนุจรี โลหะกุล” ที่ผันชีวิตจากมนุษย์เงินเดือนสู่                        

ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเต็มตัว สร้างรายได้กว่าป�ละ 700,000 บาท
หลังจากที่ได้เรียนรู้และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช.

17เติบแกร่ง แทงยอด
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ถ�ายทอดเทคโนโลยีตามความเหมาะสม
ของบริบทแต�ละชุมชน ส�งเสริมให�ชุมชน

มีความรู� ทํางานร�วมกับนักวิชาการ
และขยายผลสู�ชุมชนอื่น เพื่อให�เกิด   

การพัฒนาอย�างยั่งยืน



ตัวอย่างพื้นที่ปฏิบัติงาน

พื้นที่
ปฏิบัติงาน

19เติบแกร่ง แทงยอด
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ข้าวอินทรีย์ยโสธร
ยกระดับข้าวอินทรีย์ด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม



 ยโสธร ถือเป็นฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ส�าคัญของ

ประเทศ สวทช. ได้ให้การสนับสนุนองค์ความรู้และนวัตกรรม

การผลิตข้าวอินทรีย์ให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์จ�านวน 

4,000 ราย จาก 7 กลุ่ม ใน 5 อ�าเภอของจังหวัดยโสธร เพื่อยก

ระดับข้าวอินทรีย์สู ่ระดับโลก โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

กระบวนการเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในระดับ

ชมุชนเพือ่ลดต้นทนุ เพิม่ผลผลติ การผลติข้าวอนิทรย์ีแบบครบ

วงจร การให้ความรู้ด้านการตลาดข้าวสาร การบริหารจัดการ

โรงสีข้าว และสร้างกลไกการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนข้าว

อินทรีย์ เกิดกระบวนการบริหารจัดการใหม่แบบภาคีเครือข่าย 

ยกระดับการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพและมาตรฐานข้าวอินทรีย์ 

สามารถผลิตข้าวอินทรีย์ส่งจ�าหน่ายต่างประเทศ จากการ

ด�าเนนิงานของ สวทช. เกษตรกรผูร่้วมโครงการมรีายได้เพิม่ขึน้ 

60% จากป 2559 และมีการขยายผลความส�าเร็จออกสู่            

7 จงัหวดั ได้แก่ ร้อยเอด็ ศรสีะเกษ สรุนิทร์ บรีุรมัย์ มหาสารคาม 

สงขลา และพัทลุงสงขลา และพัทลุง

21เติบแกร่ง แทงยอด
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แม่แจ่ม
            เปลี่ยนหมอกควันเป็นรายได้



 หมอกควันจากไฟปาเป็นปญหาส�าคัญของพื้นที่ภาคเหนือของไทย โดยเฉพาะในอ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัด

เชียงใหม่ ซึ่งปญหาไฟปาเกิดจากหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นคือ การเผาท�าลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

 “พื้นที่อ�าเภอแม่แจ่ม” เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์ถึง 1 แสนไร่ และมีเศษตอซังข้าวโพดกว่า           

22,400 ตันต่อป การเผาท�าลายซังข้าวโพดเป็นวิธีการที่นิยมใช้ก�าจัดวัสดุเหลือทิ้งนี้ 

 สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา สนับสนุนความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ชุมชนน�าวัสดุเหลือทิ้งจาก

การเกษตรมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ ทดแทนการเผาท�าลาย เช่น การผลิตอาหารหมักโคจากซังข้าวโพด การ

ผลิตปุยหมัก เตาชีวมวลจากเชื้อเพลิงซังข้าวโพด เป็นต้น

 ผลจากการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้ชมุชน ท�าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทนุอาหารหมกัโคได้มากกว่า 

40% และได้อาหารหมักโคที่มีคุณค่าทางอาหารเพ่ิมขึ้นจากเดิม ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ นอกจากนี ้      

ยังพบว่าจุดความร้อน หรือ Hot spot ที่อาจเป็นสาเหตุของไฟปา ลดลงจาก 300 จุด เหลือ 30 จุด ในช่วงระหว่าง

ป 2557–2560 จากความส�าเร็จของการด�าเนินงานในพื้นที่อ�าเภอแม่แจ่มก่อให้เกิดการขยายผลเทคโนโลยีสู่ชมชน

อื่น เพื่อแก้ไขปญหาหมอกควันในพื้นท่ี 9 อ�าเภอ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ อ�าเภอเมืองดอกค�าใต้ และอ�าเภอเชียงม่วน 

จังหวัดพะเยา อ�าเภอเด่นชัย อ�าเภอวังชิ้น และอ�าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อ�าเภอสันติสุข อ�าเภอภูเพียง และ             

อ�าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
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สร�างและพัฒนาบุคลากรที่มี
ทักษะตลอดห�วงโซ�การผลิต
เพื่อสร�างเกษตรกรรุ�นใหม�

ผู�ประกอบการด�านการเกษตร
และเจ�าหน�าที่ส�งเสริมการเกษตร



ตัวอย่างการพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร

พัฒนา
บุคลากร
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โครงการพัฒนาทักษะ
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่
เมื่อบัณฑิตกลับบ้าน สร้างธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 



 โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์รุ่นใหม่ มุ่งสร้าง

ผูป้ระกอบการเมลด็พนัธุร์ุน่ใหม่ ทีผ่่านการถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ในด้านธุรกิจเมล็ดพันธุ ์ทุกกระบวนการจาก        

ภาคเอกชน น�าไปสู่การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ในชุมชน 

จากความร่วมมอืระหว่าง สวทช. มหาวทิยาลยัแม่โจ้ วทิยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยเีชยีงใหม่ รวม 27 คนและบรษิทัผูผ้ลติเมลด็พนัธุ์ 

6 แห่ง 

 โครงการรุ่นที่ 1 เริ่มต้นเมื่อป 2559 มีระยะเวลา 3 ป 

ในปแรกผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝกฝนและเรียนรู้เทคนิคการผลิต

เมล็ดพันธุ ์ทุกกระบวนการจากบริษัท และเสริมความรู ้ ท่ี

เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการผลิต การ

บรหิารจดัการการผลติ การเงนิ/การบญัช ีกฎระเบยีบข้อก�าหนด 

ด้านการตลาด ก่อนที่จะกลับไปผลิตเมล็ดพันธุ์ที่บ้านเกิดตัวเอง 

โดยมี สวทช. ผูเ้ชีย่วชาญ และบรษิทัผูผ้ลติเมลด็พนัธุเ์ป็นพีเ่ลีย้ง

ให้ค�าแนะน�า ตลอดจนน�าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเข้าไปช่วย       

แก้ปญหา และในปที่สามของโครงการคาดหวังว่าจะสามารถ

ขยายผลสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ในชุมชนต่อไป

“เทคโนโลยีโรงเรือนช่วยให้สามารถผลิต         
เมล็ดพันธุ์ ได้ตลอดทั้งป� ใช้พื้นที่เพียงแค่นิดเดียว 

แต่สามารถสร้างผลตอบแทนได้มาก คุ้มทุนใน
การผลิต พืชที่ปลูกภายใต้โรงเรือนมีความ      

แข็งแรงสมบูรณ์ ส่งผลให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์ดี”

“โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่”

27เติบแกร่ง แทงยอด
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 “เม่ือผลติได้ แล้วขายไม่ได้ ทีส่ดุกต้็องเลกิ” เป็นประเดน็ปญหา

ที่เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ประสบเน่ืองจากขาดความรู้ความเข้าใจเร่ือง 

“ตลาด” ที่มีความหมายมากกว่า “แหล่งซื้อขาย” เพราะความเข้าใจ

เรื่อง “ตลาด” หมายรวมตั้งแต่ “การรู้จักตัวเอง” เพื่อหา “สินค้าที่จะ

ผลิต” และมองเห็น “ลูกค้า” ซึ่งจะท�าให้มองเห็นช่องทางและโอกาส

ทางการตลาดของสินค้า

 เพราะ “ไม่มีใครรู้จักชุมชนของเรา ได้ดีกว่าคนในชุมชน” สวทช. จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด          

“นกัการตลาดในชมุชน” ท่ีมคีวามรู้เรือ่งการตลาดและน�าไปเชือ่มโยงกับชมุชน เป็นอกีหนึง่ช่องทางทีจ่ะช่วยให้ชุมชน

สามารถผลิตสินค้าและขายได้อย่างยั่งยืน โครงการ “นักการตลาดชุมชนที่มีคุณธรรม” จึงเปดโอกาสให้คนรุ่นใหม่     

ที่ต้องการพัฒนาชุมชนของตนให้ดีข้ึน ได้เรียนรู้ “การตลาดอย่างคุณธรรม” เพื่อพัฒนาด้านการตลาดให้กับชุมชน

ของตนเอง 

 โครงการ “นักการตลาดชมุชนทีม่คีณุธรรม” น�าร่องในป 2560 ระยะ

เวลา 1 ป โดยมผีูเ้ข้าร่วมโครงการ 20 คนจากทัว่ประเทศ ซ่ึงล้วนเป็นลกูหลาน

ของเกษตรกร จบการศกึษาขัน้ต�า่ระดับประกาศนยีบตัรวชิาชพีขัน้สงู (ปวส.) 

และมีใจที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองด้วยหลักความรู ้ด้านการตลาดที่มี

คณุธรรม เพือ่ช่วยการตลาดสนิค้าของชมุชน น�าไปสูก่ารสร้างรายได้ในชมุชน

อย่างยั่งยืน

 ตลอดระยะเวลาโครงการหนึ่งป ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้พื้น

ฐานนักการตลาด การสร้างโมเดลธุรกิจท้องถิ่น และเรียนรู้การจัดท�าแผน

ธุรกิจและด�าเนินการตามแผนธุรกิจ โดยนักการตลาดต้องท�าหน้าที่ประสาน

งานพื้นที่กับชุมชน วิเคราะห์บริบทชุมชนและพื้นที่ของตัวเอง สร้างโมเดล

ธุรกิจท้องถ่ินในชุมชน และน�าความรู้ไปจัดท�าแผนธุรกิจและด�าเนินการตาม

แผนธุรกิจในชุมชน

นักการตลาดชุมชน
คนรุ่นใหม่พัฒนาท้องถิ่นด้วยการตลาด

28 เติบแกร่ง แทงยอด
สท. คือใคร ตัวอย่างผลงานในป 2560



 โครงการสร้างทายาทเกษตรกรรุน่ใหม่ เร่ิมด�าเนนิการ

ในป 2560 ระยะเวลา 18 เดือน น�าร่องในพื้นที่จังหวัดล�าปาง

และสกลนคร ผ่านเครอืข่ายความร่วมมอืกบัส�านกังานส่งเสรมิ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัล�าปาง

และจงัหวดัสกลนคร เพือ่สนบัสนนุให้คนรุน่ใหม่สานต่อการท�า

เกษตรโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็น

เครื่องมือยกระดับสู่การท�าเกษตรสมัยใหม่ ก้าวสู่การเป็น          

ผู ้ประกอบการเกษตร และสามารถเป็นต้นแบบถ่ายทอด

เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ให้ชุมชนและเครือข่ายได้ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 136 คน ประกอบด้วย     

คนรุ่นใหม่ที่ต้องการสานต่อการท�าเกษตรของพ่อแม่ และ      

คนรุ่นใหม่ที่ผันตัวเป็นผู้ประกอบการเกษตร โดยมีคนรุ่นใหม่  

ที่ผ่านการประเมินศักยภาพ ความพร้อม และแผนกิจกรรม      

ที่จะพัฒนาการท�าเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม จ�านวน 92 คน โดย สวทช. และเครือข่ายสถาบัน

การศึกษาจะเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อผลักดันให้      

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถก้าวสู่การท�าเกษตรสมัยใหม่ได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของอาชีพเกษตรกรรม

 นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้สร้างฐานการเรียนรู้การท�าเกษตรในโรงเรียนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี          

และนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดสกลนครจ�านวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านบะหว้า และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 

53 จังหวัดสกลนคร สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนสร้างรายได้ระหว่างเรียน น�าไปขยายผลให้ครอบครัว และ           

เป็นแนวทางเริ่มต้นวางแผนประกอบอาชีพการท�าเกษตรของผู้เรียนได้

ทายาทเกษตรรุ่นใหม่
ต่อยอดการทําเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

29เติบแกร่ง แทงยอด
สท. คือใคร ตัวอย่างผลงานในป 2560



สร�างและเชื่อมโยงเครือข�ายความร�วมมือ      
ระหว�างเกษตรกร/ชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน 

เพื่อเพิ่มมูลค�าให�กับสินค�าเกษตร



ตัวอย่างการเชื่อมโยงผลผลิตการเกษตร
สู่ภาคอุตสาหกรรม

เชื่อมโยง
ตลาด

31เติบแกร่ง แทงยอด
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ยางชุมน้อย
    พริกเผ็ดแก้ปวดเมื่อย



 พริกยอดสนเข็ม 80 เป็นหนึ่งในงานวิจัยปรับปรุงสายพันธุ ์พริกท่ี สวทช. สนับสนุน ศ.ดร.สุชีลา                           

เตชะวงศ์เสถียร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพริกยอดสนเข็ม 80 ให้ผลผลิตสูงประมาณ 1,000 กิโลกรัมพริกแห้งต่อไร่ 

มีสารแคบไซซินสูงจากด้วยระดับความเผ็ด 70,000 SHU น�าไปสกัดเป็นผสมอาหารสัตว์ เพ่ือให้สัตว์ทานอาหาร           

ได้มากขึ้น หรือเป็นส่วนผสมในการท�ายาทาแก้ปวดเมื่อย 

 บริษัท บางกอกแลปแอนด์คอสเมติก จ�ากัด ผู้ผลิตเจลทาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ภายใต้ตราสัญลักษณ์  

“แคปซิกาเจล” รับถ่ายทอดพันธุ์พริกยอดสนเข็ม 80 และเทคโนโลยีการปลูก โดยได้ส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

บ้านโนนติว้ อ�าเภอยางชุมน้อย จงัหวดัศรีสะเกษ ปลกูพริกดงักล่าวโดยประกันราคารบัซือ้ไม่น้อยกว่า 250 – 300 บาท

ต่อกิโลกรัมพริกแห้ง คิดเป็นรายได้ไม่น้อยกว่า 250,000 บาทต่อไร่ 

 ในป 2560 มเีกษตรกรจ�านวน 95 รายเข้าร่วมผลติ

พริกยอดสนเข็ม 80 และรับการถ่ายทอดความรู้ในการ

จดัการผลติ เกดิการรวมกลุม่ท�าปุยหมกั ผลติราไตรโคเดอร์มา 

บิวเวอเรีย ให้เครือข่ายใช้ควบคุมเพลี้ย ลดการใช้สารเคมี 

ลดต้นทนุการผลิต การผลติเมลด็พนัธ์ุใช้เอง ได้ผลผลติตาม

ความต้องการของบริษัทฯ 5-10 ตันต่อป ปจจุบันบริษัทฯ 

มคีวามสนใจพรกิพนัธุอ์คันพิีโรธ ซึง่พฒันาโดยการสนบัสนนุ

ของ สวทช. เช่นเดียวกัน เนื่องจากให้ความเผ็ดสูงกว่า    

พนัธุย์อดสนเขม็ 80 ถงึ 10 เท่า และอยูร่ะหว่างการทดสอบ

ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีโรงเรือน โดยตกลงราคารับซื้อถึง        

500 บาทต่อกิโลกรัมพริกแห้ง



เมื่อ “ข้าวไทย” เป็น

ขนมญี่ปุ�น



 บรษิทั ไทย-นจิิ อนิดัสทรี จ�ากดั บริษทัร่วมทนุระหว่างไทย-ญีปุ่น เป็นทีรู้่จัก

อย่างกว้างขวางในด้านการผลิตขนมข้าวอบกรอบหรือขนมอาราเร่ เพื่อส่งออกไป

ตลาดต่างประเทศ ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวเหนียวทางภาคเหนือของ

ไทย ท�าให้มีวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตที่มีคุณภาพ ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตขั้น

สูง สามารถน�ามาพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

 จังหวัดล�าปาง เป็นพ้ืนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าว      

ด้วยกระบวนการผลติแบบอนิทรีย์ จาก สวทช. และ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ล้านนา โดยใช้พันธุ์ธัญสิริน ซึ่งพัฒนาพันธุ์โดย สวทช. น�าไปสู่การรับซื้อข้าวจาก

เกษตรกรไปพัฒนาเป็นขนมอบกรอบสูตรอินทรีย์ ไขมันต�่า ภายใต้ตราสัญลักษณ์   

“ธัญสิริน”“ธัญสิริน”



การขยายผลองค�ความรู�ด�านการเกษตร             
ในวงกว�างและครอบคลุมทุกพื้นที่ จําเป�น          

ต�องทาํงานร�วมกบัหน�วยงานเครือข�ายพันธมติร 
ได�แก� องค�กรภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข�าย

เกษตรกร ชุมชน เป�นต�น



ความ
ร่วมมือ

ตัวอย่างการทํางานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร

37เติบแกร่ง แทงยอด
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อาหารโค
จากวัสดุ
เหลือทิ้ง

แปรรูป
มันสําปะหลัง

แปรรูปข้าว

แปรรูปหมอน
ยางพารา

ทายาท
เกษตรกร

เครือข่าย
เกษตรอินทรีย์

สวทช. ธ.ก.ส. และ 
สภาเกษตรกรแห่งชาต ิ
ยกระดับชุมชนด้วย วทน.

38 เติบแกร่ง แทงยอด
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หมอนยางพาราบ้านแพรกหา
จากต้นยางสู่ห้างด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

 ชุมชนบ้านแพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ร่วมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา เพื่อหาทางออก

ให้กับปญหาราคาน�้ายางตก ด้วยการน�าน�้ายางสดจากกลุ่มเกษตรกรมาแปรรูปเป็นหมอนยางเพื่อเพิ่มมูลค่า แต่การ

ผลติหมอนยางในระดับชมุชนยงัไม่สามารถเปลีย่นน�า้ยางสดจากต้นยางไปเป็นน�า้ยางข้นเพือ่เกบ็ไว้เป็นวตัถดุบิได้เอง 

สวทช. จงึให้ความรูแ้ละวธิกีารผลติน�า้ยางข้นอย่างมคีณุภาพ ผ่านความร่วมมอืกบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

 ด้วยการให้ความรู้และร่วมลงมือปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ท�าให้สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา สามารถผลิต    

น�า้ยางข้นได้เองจากน�า้ยางสดของชุมชน ท�าให้ลดต้นทนุค่าน�า้ยางข้นทีเ่ดมิต้องซือ้ได้กว่าเดอืนละ 7 แสนบาท สร้างความ

มั่นคงด้านวัตถุดิบ และสามารถควบคุมคุณภาพน�้ายางข้นได้เอง โดยปจจุบันหมอนยางพาราบ้านแพรกหาได้รับการ

รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์ (มอก.) และเป็นสหกรณ์แห่งแรกของประเทศที่สามารถผลิต “หมอน

ยางพาราที่ได้รับเครื่องหมาย มอก.” อีกด้วย

39เติบแกร่ง แทงยอด
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กลไกการขยายผล
ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร

โรงเรือน

ผึ้งและ
ชันโรง

บิวเวอเรีย

ถั่วเขียว

แปรรูป
ข้าว



ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่: เพิ่มผลผลิต ต้านทานโรค
 สวทช. ร่วมกับกรมส่งเสรมิการเกษตร ส่งเสรมิการปลกูถัว่เขียว

สายพันธุ ์ใหม่ 5 สายพันธุ์ พัฒนาโดย สวทช. และมหาวิทยาลัย         

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน ที่มีเมล็ดใหญ่ ให้ผลผลิตสูง และ

ต้านทานโรค โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วเขียวเป็นพืชหลังนา     

สร้างรายได้หลังการเก็บเกี่ยว โดยส่งผลผลิตให้โรงงานวุ้นเส้นและ     

การแปรรูปเป็นขนม

บิวเวอเรีย: สารชีวภัณฑ์กําจัดศัตรูพืช
 สวทช. ร่วมกบักรมส่งเสรมิการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร

ผลติบวิเวอเรียหวัเชือ้สดและก้อนเชือ้ระดบัมาตรฐานให้เจ้าหน้าทีศู่นย์

ส่งเสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรด้านอารกัขาพชื (ศทอ.) 9 แห่งทัว่ประเทศ 

ได้แก่ ชลบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท พิษณุโลก เชียงใหม่ ขอนแก่น 

นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดย ศทอ. จะเป็นหน่วยงาน

ขยายผลความรูแ้ละการใช้งานเทคโนโลยดีงักล่าวสูศ่นูย์จัดการศตัรพูชื

ชุมชน (ศจช.) ทั่วประเทศจ�านวน 882 แห่ง ซึ่งจะส่งต่อบิวเวอเรียและ

การใช้งานที่ถูกต้องสู่เกษตรกร

ชันโรง ผึ้งจิ๋ว กําไรงาม
 สวทช. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดวิธีการผลิต

นางพญาพรหมจรรย์ชนัโรงด้วยวธิเีลยีนแบบกึง่ธรรมชาติ และการแยก

ขยายรังให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน

แมลงเศรษฐกจิและศนูย์ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีการเกษตร เกษตรกร

เครือข่าย และเกษตรกรแกนน�า เพื่อน�าไปต่อยอดสร้างอาชีพและ      

รายได้จากการเลี้ยงชันโรงเพื่อจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากชันโรง การเลี้ยง

เพื่อแยกรังจ�าหน่ายหรือให้บริการเช่ารังเพื่อผสมเกสร

41เติบแกร่ง แทงยอด
สท. คือใคร ตัวอย่างผลงานในป 2560



การจัดการความรู�ต�องอยู�ในรูปแบบที่                
เข�าถึงได�ง�าย เข�าใจง�าย เหมาะกับกลุ�มเป�าหมาย

แต�ละกลุ�ม และกระจายอย�างทั่วถึง



เว็บไซต ์
www.nstda.or.th/agritec

โครงการเด่น 

ชุดความรู้และเทคโนโลยี               

พื้นที่ด�าเนินการ

สื่อ กิจกรรม

สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ทางการเกษตร  

ด้วยบทความ ข่าวประชาสัมพนัธ์ ถ่ายทอดสด 

รายการให้ความรู้ด้านการเกษตร (Facebook 

live: Club Farmday)

Club
Farmday	

จัดการความรู้

สื่อสิ่งพิมพ์และคู่มือด้านเกษตรกว่า    

60 เรื่อง ครอบคลุมเรื่องพืช สัตว์ 

ปจจัยการผลิต และพื้นที่ปฏิบัติการ

43เติบแกร่ง แทงยอด
สท. คือใคร ตัวอย่างผลงานในป 2560







สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
Agricultural Technology and Innovation Management Institute

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2564 7000   e-mail: agritec@nstda.or.th
www.nstda.or.th/agritec

www.facebook.com/nstdaagritec
Call center 096 996 4100




